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!!

كتابانالىْؤابتيص!!؟إثهمكليمىف،ى!الاالمنطقتارتفياظرإااذ

ظهرتَءالاسلاميئاضكراةر؟ادفيزتحهيجها"اول-هوباثاقيأما0اإعا!سا

الأولىاالمحاو)كأانكلتنن!مسي-.ا-لوقت.فييتبةثأنهالا.ثاتصإت21.الاث!بوادرفيه

ابنابحاثفيتلمسنهاش!مي!املاميمنص!!تأسبرفيواإتظمة4الهادؤ

ته.المنطب0،كائبد"،أالا.محز

المهربهتيالمؤاقفعنواحديت-حزبمابنعنى،المنظف!ةاْلابحات-ْفث.اكت

دائرةالىالوافدةالعل!3اةتحافاتاكلن،لاسلاكلفيامير-أك:إاإْئلكا.أأتزذهاا(حتيْ

الاسلاميالعروكاالعتلتأعيدةيفشَعتيالموقف.-هذاان.!ب*ةسالا"هثـها-:إا

11،قىائديرتي.والمبا"ثالواهـدة"يها،نتيز114"آذ-قيبين-إتعايثراامعَانيةعك

منمكنته4نرص4!ن.ةفنهجأبالمنطقالاسلامييف؟!ص(االنمكراخذان

مجمو!4.ذلكzحصياوكادْ.اشناقىْ!وااضموصْق"وا!ين!بللامجن:ْدائرةْكاعَمبالا

الاسسلاميإنمكرامن!اهينم!ثافب"عو،أي!يبش!تاًاحنمتنحو!ؤ،نص%جئهود

،الخاصالمفاهيماختياص.-في.ت!يخم!ةمئئلشروهـأيهو.-.-،ءؤالوصْؤحعة،،ا؟ا

منطتر4شروطو!يئو)اخماشك.jنجالمتااكضوتكأع-"ابنيتهوبحهمم*والمهجرةالدال!تر

التناقفق.دائرةفيئالغوطءتتبعدم!او*ذلذ.ا.إ:ضايا..ذيب-نميتتدخل

ابنإحاثا:لرل19حرفي!االمجابهـذاة،اعنماذتميالاسا3أ(عكرم"،،")

جر،اخبلأبحاث.ْتهفياحزت!:ا،ب!هودان.مضها!احدةهيلماكطفحزم

بخبال!ألافهبرالصرالمواقفالم!انتححرتاشتيئ،الأسلا*ياا.رواقاافعاتض!حن

اخفإر4عوليواشواتهمنماهيمهاسا*!تاكاوراجص*ت8بالمف(قأضذتانتي

الاسلامية.جهالمعرفللمباحثائضموذجوبناءأسزضايااوتريب!المنماهيم
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الاتيةْالمحاورفياللراعةهذه!ةئوزعث

عنوتحدثنا،حزملابنالذاتيةالسيرةعنشاملةفهملوحةدمنااولا-

عنواض!4صورةاشاريءااعطاءذلكمنأخرفى!واومؤلفاتهالعلميةمكانت

وفئافيأ.اجتماعيأقصرهعنالمؤشراتبعضمتوردم،المبحوثالرجل

تارتفيالطبيعيةأم!المكافيالمنطقيةأحزابنابحاثوضعحاولناثانيأ-

حزمابنمكانةتحديدنفسهالوقتفيمناتطبوهذا.الاسلاميالمنطق

تأصيصىفيالمسلمينالعربالمناطقةقبلمنالمبذو.لةا!جهودابين

اسلا!ي.منطق

المنطقيةبالثقافةحزمابنزودتالتيالمعرفيةالمصادرطبيعةعنكشفنائالئة-

...الايساغوجي-كتابالاول:اعهماسيينمصلرينعنكشفأوعرصنا

علالايساغوجيتركهاالتيالاثاقيعنبحثناوبذلك،الصوريلفرنريوس

تركهاالتيالاثاروبحثناعالمنطقيةارسطوكتابات-الثانيحزمإبنابحاث

،حزمابنابحاثكلوالعبارةالمقولاتكتا؟ىاثر-الاولى:ناحيتينمن

المنطقية.حزمابنذاكرةتسمكيلفيالبرهانكتابدورالانية

الطبيقاتابرازخلالمنوذلك،المنطقيةحزمابناصالةدرسنا-رابعأ

.المقاثدية.المباحثعلىاجراهاالق

المنطقيئا!عياتعميقيْهاطرإسةاحذهنشريسبهمانالمؤلفيتمىواخيراً

ب!عريفهموذلك.بخاصةالفلسفةطلابمنهايفيدوانبهإستيالمئقفينعمومى!ل

الحديئة،العرليةاللراساتتتناولهلمدقيقمعربخكطمجالفيالاسلافبجهود
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:حزمابنحياةعقتاربخيةمؤشرات

تشكيل،المنط!تيحى(456-384)حزمابنثتاذ*فيا)بصثيئتضيئ

الباصونيه"ضا"أواأ"و،كأريإ1ملإ.11ْهذاحياةعنلكارىءتوضيحيةصورة

-بضةطإقياأتي،انرشا"كاسئتهما،يماانرهنرهذااولادقانخاريضجةالوقاختسجيلفي

يومآخرفي،،او"انه*الىتشيرفهيئ،الادلسيصاعداتحاجممااالمماحزمابن

و!بلض!كإابعدانلباةتلثفي:لادتهوكانت198؟شتيرمضانأياممن

.(1)".الشمسطلوع

؟حزمابنكومن:هنالو!رناذياا)تقلإ،يلاس."(ال!لو

إبغابنحزمبنسعب،بناحما،؟نءا،هوعليهةأتكليما،5اتيالاجاوتكون

فىِإغادير.رحإذائتيوميمحر،،ابوهت!تكو،يزت+بنصنحيانبنصالحإبن

.(2)*؟56وفاقتوكانت،حزمارنوشهرته،كتبه

الهر،رة.شكان،انه"اترجلة؟يحتكعاصملتبيىتاشياتاربخيةاالمؤشراتمنوان

:زتراًكانلو!قن"زمابنوان*الا)دل!ص!!حكامفيبالوزارةاهتماملها

أررلمماالىانحرافهننمصهـعنت5!تافيتكعسفصيرتهأنالا،لبعفالامراء

انهذلككلالىيضاف.وشاترآوكاتبأومؤرخأالئتعهيَةامامأكانكزر

.(3)والمنطقالاخلاقفيلياحثأكان

داريإبخااحوارافيئهاتشلهرإقيوا،المثزييتطهاالتيوتكشفْائرواتقى

!اصمبرْة-كنففيعاشخزمابنان:الموطأْشارحابماجيواحزمابنبين

ازكا-لانلفعيكأالكالا"مذا:اسوايةهذهالىوانشمعْ.الجاهتيعريفئردتي

"فنيطلبتهواناءأحابعثلتب!،يل!ارجماءهذهـالحمالفيوازتإتلماطلبت

.(4)""ضالآخرةا!د%!فيىم،اءإاضالفْشالأعلوا4دأرجفلمو!اذكرتهمازولمهحال

ائذاقي،سيرته!نثيءالىا("ما"س"طوق"كتابهفيحزمابناثارلئهد

.المتأحْرةوا)صباالئلكولفةْمرخاةوهي،ص؟تهمنمهتىمرحلةفي!ةوخاص

11
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مرصا:فيوهوالأاووا!رجا!يجالس3واءا.تلاكتففيعاشانهالىاشار،،ث

عنحكيز"!يفكادةتحصلو!ءكلأ!اسماتهالىنسءتمعهنافلفكف،/%خباب

فلأ!درلي"الاش!ءاهـ؟ت؟لككتيراوروينةب،ا%نرآنىلمننيئوهـق"بمالاولىئربيته

.(5)(1فهـمياول.ذذهنيواعماليكا"يكنلمض.الخطفي

ثي..اسئأهمكواأبالاهتمايرة"%أخرىشهادةالحماهـ"خطوقكنل!ويحمل

فاعليتياثارءلىفي"-")اإزارىءاا،،كانوفي.:ثيحف4اتل!اصصهمتهذكر

ملأتفلما)أ؟الابارة:11في:سلوكهشه!صصصءققذ!لناوابز1)ص!ةح!ذ،

ا%ةإ!ص3ا؟تي!نبر".نمتييت"ء"لقإ،ص:قإا؟اصحبتوعئاتنفب

ني!سحإاابوو!ان،عض!اللهرذيشاذيواس!مثصيخنماديالاص،:زرتي،،الرحهق

إزه،،افيإعححإواكءكالصلاحفيئأ،!قممنعالماعاملاعاقلاالمذكور

قطةأ!.الهش!تلملانه،ًارو!مهكحكاذ*..واص،للاخرةلاجتهادواإتنياافي

.(6)!يمرًا"!باللهفضفىتنثوورعآودينأةوعملاعلممآجماكأه.خلهوءارأت

تيالءكااسيمزي"*ؤملاظلفيمرموقتيهـجاسي!مكا:ةحزمابنلاسرةوكافت

اكمحموراَحا"باوزراءاهمساد"اوحزمابن!اواكانفحا،،المرواليقي

بنالمةصورارمتذصنفرايضأوزرإنهثم،عامراليىليتعى،اللهبنمحر"

(V)عا101 مر..يرط

مر"لقيفي"دهت"،؟سهاسيإئفافا4!معانالئالا!فارةبالذكر"ابىدتروىن

إ!لفر!ا5،،إوثمومناكحكورا؟حا"بقبل.شالمؤية،أا"لكإخرايزقياءاىثةط

لصاصو!ات،!فىا)فداقثداه،*!بنببزال!إضياحاجصتثا"-الاتلاحقأنلاا

.ء!مروعإ،عمكلم!حإا!لح،ق1111*سدةكلت"المؤيا"ءا!ثداتمكنذول،حزمآل

إحاجصاوفاة،لي.هذاكلتة!ح.ا)ضىفىوطءنًإ:زا!حكميماريوانو

طوثوفيحؤمابنلات،ياستتصزعمل!،"قْا،يخكأر.بخ)ةءهوورو!كا

حىصاماقاب!ط،ان!فاثثم":في"هـايهالازشئلافهـذاحزمابنيصوراحماشا

.9واورربالاعتفالوا.تجحنا؟دولتهأربابوراعتداءبالفكبات.المؤي!

.(8)(1الامستتارالفادءَوالاغرام

92
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:حزمابنمحنة

البحث-+نحوبهلياَيتوجه،انجعلهحزمابنحياهَفيانهتلإف"دث

اعادةالىب.ءىكانانهوهـبيتب!ابس4!هثحولهائيرت،،ؤ!ادرالهمصقيوا

دياسيةمحت44الت!ههذهب"ةحزمابنعاشاة".انولةتياالىامى7بيئ

ثبماشهريت!ضبإ"صتتياصاحب.خيرانهمل!ىتاف":4،ايحعلىاثارحماان!ك!.ت

(9)(01إتصراحصنالىنناه

الاأدلسبيرا)حياةالىتاببلحزمابناسوةود:عف،ف"بلميت!ملاات

هيهتتيتحتوقوعهكموهءن،يا"إ*ذِاما!ئ!الامويإ*إةاضهلصهكانفقط"

بغ)اؤإنموضىاإبلادافبشاعتات.اد"الاشاتهحاضائواينإإاعامربحني!كم

هذهحلت،*4!ناف.،يف"ا"انالااَ+محئ!عافيوالافىطراباكأإيمانتيجتنهافكانت

جرائهاالنكضنت"ا"اأتهالحا"اكا"ا3.ىر"،9وحزاابنظماصجاةالاحوال

إ:.رطةإغر؟باأ!جانبفي8"ازا"اإ.رإ:ا،،!بانتهابووق!.عزاليغاوارخت

.(10)"يراإ:ث"كأت6و!َك!ثبرترطعنانضسون!الى.ورالأ؟كبوأثلمت

يراًوزكاتلئالاوةالمرطشقيت"إ!زارغاتولئا".صاحيانبالذحرير""(اوكلت

شهررتىف:ى!.ة1الخلاَفييمكثلبمالذي.باللهسإ.-+الالرح!نةدل

418!تتيمنحكمها.تدالذيبالله،ات:ريلالهـث%موزيراًكانا!افيتياة".)او

حزأاينيرحمخع2)إنمترتتاوئي"!وازتإا1"وا:.إاأص!ة:يتىواث!ث422غ"روالى

ورمنف!اانتأْالىوازصرفكاىا!حء11عرهذلككلوبتأ-حرله!باس!زهوبافي

.(11)إ،صراى"يهواللبحثحياته

في%ديىةمحنةعاشغثد.ة"إوالمكاا!+اناخ"ترمابنعاررحمب"،سل
ا:حيداالمذهبهوالمصلهراالامام!سذهبانا!ضوف3.فمنىي،.اابالمحنىقيفصيتها

اطار-نرلدازكايلتكونوالثناء،إبغااالمؤله!"ثبهانتدروالاأ"المغربفي

المالكيالمذهبقلتكماهر(إنمهاءواالضظاماتديولوجيا)""اوى.!ْدم

لمذهبوتفاصيلهمرتكزاتهفي*غايرب"ت"إحذهبانفردحزماءتانغير

!؟3
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فيذلك4لالجاسيونالضصوماستغلوقد.اوكألاهرخطالمذهبموالاالجماصقي

اشبيليذ.صاحبالمعتفدعليه.نقم!"قال!عفو؟عليهاضقمفها،نار-ض-*تأجقف

فيالتوازنمننوعتحقيقالتلوائفملوكصهإم!تفيالملاخما!ومن

الفقهاءارضاءعلىاعتادوا،،:ة:اناسإ.وبهـنام!بالفقهاء4حالخاصفباشتهم

ومنالفقهاءفهْلومصنةدالمعتضدانودإ،وا؟!امةعواطفاثارةوقدا

4ببحزمابنكفمنصدبحزثفكام8جافيوالىا!اسامناروإمهاخلا!

.(13)،أجعا"تيا.اذبر!ه!ح!1لاخم.فيها.ان

بهونعنيت،فىيدب،ذبانفردحزمادتانالىقليل!!بقاشرنالأطى

مرتكزاتهوماهي؟المذهـبهذ!-سمابنا!*تت.ئي،رافصن،اخلا!صكاب"االمذ!ب

وارله!ت4ووسهإظاهرياداودكلقإظاهـكأياالمذهبأحزق؟ااخذ؟4إغكرثا

صنةالمتوفيخلفبنداود7بئ)عابإنداودأصلويرج!.ضه؟و5،قواص

ب!فىاد)31(.اكثلمنوحعو،الاصفهانيبا،إودعرفولذلكناه!حعاأهماا!د275

مذهبألنفسهصخعثم*ىالشاةإمالاكل"ذمبعلئ"ا.ءكلرهاطاضؤيكاند؟و

.الظاهريى!!ملاهو

يثالر"لفظوءنآناقي؟ياتمرككلاإمناح!طمهأ!نامريإلمذهبلف،ىي

للنمقهاءإ!قليا،واوالكيماسكالرأيالضرجمصادت*!ائريلغيأ،أشبوي1

اسالتناستنداذاالاااتعايصررلاثتلوموْةوالاستحسان-إتأويلوا،إخينا-."أا

برالصحاكلنكاناذاالأ؟الاجماعولايأخذ:الحما،يثاوآنا!قيفيت،ْ!صنالى

ت!،لى:اللهقولعارراسآسبرش!لااإكهمرياالمذ*بورنتمما،

تنازعتمفان.منكمالأمروأوليوالزسولاللهااطيعر6آ!هصاأ،ءيئإاأيها"يا

.ذكرخَالاوالؤمبالذتؤمنونكنتمإن،وانرسوكاللهالىفردوَةئيءفي

.تأويا3،:احسَنُخير،.

،9
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:حزمابنموسوءية

الرجلص!فانالىالاشارةتاأشئنلبَالمنتآيصنرمابنبغكرالاهتياءاان

وعلومهاهت!لافيغتج!+،ثز.صَعردفر،همجهـص..تدءرفيقي.وسر،يشكال

التارتوفيواقجاهاتهإغضهاوفي،عتخره3"اوذي،ضعلو!اءبزإكااوؤب

.(41)00.::زالجقراو

.اناسصيرةترضه!حزن؟اازارداهـيصتاتي%ا.رفخؤعمر،.ثرض

:،ةض..!إان.5ءات،عاكا

نالمىمراهـادL"ةة.!!ىقكثيرةقارالاتلكفيالموضىو.عاتاط-1

واءمثهـراتإكعصولاث"لثلأصبرتبلا،!فحهـمافى،خهأ،موضوخ)كل؟!ئءل

بزصائبكثيرةملا"يخاتحزء1لابىنكان،،أل:؟تء!لانأناوإإفىكا"زتد

.فيءكالةب.

وي!جياإكا!ق-:هـمابنتنا،ْالموفىونىتاتفنهوإثانى1،الا.!اما-2

دينيماحركعنرس،فئتا!اكآإ")اووالفد،*ةإ!ار.يزوافالادب.*:غااحلم!ا

أ،ثحأةفيئم!:إابحثهثلاذلاث5ءت0إبهحثاعف!الامرفجهالكخ.ْبفيم*"صلا

.(10)اثة،اءأوتهالاة

علوهفي4إحاطابزينر!ملاصنرآا*بئموسى!!فيعليهيئنشامراولان

الاخوياتتهدراداهط4دؤاقياباج*الاوأ-اعي!أرح.ام:اولالء10*تلوبزإلمةا

ذلك.غلي/!\،*:تمي!هن.ينى51ن؟ا،"ثرناتئجوعلو!!ا

غلىووى!وص%اافهمعلحزمابنيراعتزي"إايقرحْاظملاالمذثباء:"ت-1

منلندظ!لاصر!ْضس%!ىلصفاولاقيا.ستإبهاطنا"علىإلاغوعرآ9ظامر

الأولىاا!ضعصمجاحرميحَت،5زب*الالأن!برباللهث+رانألزس4-ة"مجأ!صخب%ك

.!16)!اا""اكبفنههـاالى

لليشرجاإتكىينباعتبارحعحايث""إوا؟او*شآن،-ضمالي؟تااهـحما-2

(17).ثي"،ساايت-ةلوإْسآنالةيرلمدرا!سنه8"!فلبطالاحعتراءوكذا
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نشوءنثلريات.الاوهواالغويةابحا؟4منمهمىف-اوجانبالىؤشير،انونجود

آدمتعالىاللهبتعليم:أنيبالتوشفابهشرافيتأ،ةدعالكانحزماينيرى!ةتي

ادليلفا.املاكلدينيمدركالىيتتفىليلاووورض.النةقيالكاظ!.ثإاابا

.(18)"صلهالاالاسماءآ1تموعلم":ت!عالىاللهقولعنده

واتفاقهماشامكمنتواضعأأفي،اصطلاحأاللضتكونيرففان1حزوابن

نالايمنكلأنهالا.طبيةيةة"شنللغتيكونأنلأيرىوكذلك.انحافنهـااعلى

.(19)بدبستراصلتلض4لهمبكودطانب!رردت،نةءظ!لاكلقومسصطلح

فكرهفيالكوللناجازاني!جلىفانه،"نرمابنلموسوصءالاخراضجهااما

عندهالاسلامياثخاريخبكتابهالاهتهمامءلايحمدناالامروهذا،التاريخي

ظاهردتي.نظريت!جومنالاسلاميالتاريخبكتابتهترتبصاالأهميةوهذه

بسيط،موجزباسلوباتاريخيةاتس!لاعاءدصتحزمابنكنبلتد

كؤرخوليس.كروائيالتاريخيكتبإ!"صابةامذهجميعفيانها"لاحأ!وكلت

اثباتفعلتحقيىَينشدظاهرياصارفيالاخباريبحفهو،ختيه*قي

الدينعليهمانص"علىوسيرت!محياتيماتهمصتةائناس.ناذرادلقضل

.(20)"أدءلفعليهماكاتاعمالهمووافزت

منهجمنخاليةانهاعندهالاصلاميلنتاريز6ليةاروااكتاتامايميزان

اطتمائق!نمخزونأتثكلننمسهإوقتافياغهاالا،/ةاجفي4ىلياعف"

با)دةتي.تءممصادرمنممشمدةموجزةانهاايخحأيحصيزط،9و.والاحيداث

اصبل؟اسلامياساسعلىت+تندحزمأبن؟فىاحاريخياإنمكرا4مخنامرل!لو

وحثالدينماوافق"تنمضيل؟الكضيةهذ.في1حزانجنا،والفانتحع

ذارسولبسيرةواقتداءاللهلأوامرطاعة،النبيلبالخلقالتعسهمكعلىاناسا

بنهم4خاصكانتالتيالاعمالمنمرداتفياللهردوللاصحابو*تتليا"(

.(21)وزمان!ما"وةهكانهم
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ناالمعروففمنالفقثي،فكرهفيئيتمثللموسوعيتهالاخروالوجه

في"ذهبصاحبوانهفقيهانهعاىالاولالمكاذفيئتقومحزمابنشهرة

ناتمنعالفقهفيحزمابنوظاهرث4.الظاهريالمذهبوهو(22).الفقه

و؟ظاهروحدمماثوالحدثالقرآنطريقهوواحد،بطريقالاالمسلميأخذ

اثلاهراأمرفيامتشددوهذا.قياسولارأيولاتعليلولاتأويلبلالفظهماة

وفروعه.الفقهاصولفيةكثيرصث!اكلفيه!وأ

يةصدلمانهوددو!لموسوعيتهآخروجههيئةيلكن!سلفلاحزاابنوابحاث

يخالفالعقلانيالنظامهذامثلانالىيعودوذلك،يف!ملفنظامتأسيس

واضحهذاولهإ!.الدينيةاخححموءراظاكرءار!قتساعاى!ئأ!ةلايقأك*دا!إإمذهبه

إنملصىفيإتض!بهـاان..،فيla:!ا"إ:يىاصشاوأت"،:!،لإنماحر.:ة4.+"ءرإذصنيافير!تلافي

المزجممود!؟ْءزتإشاتجاس!تو،*9!"تأأنححا،.ص-اىتة،:*"ا:!ا)إاطْاتدْهبدقْهل

ا!ضائلادنباعافيئ""ول"ثت!؟ا!سفيحمتادثًاكَيرشيشاًر.!)كا"ساَكف+ا،ْيتنحوه

والرعيةللمنزلالصياسةنوحصصالمعادفيسلامتهاالى4المؤدثالسيرقوحسن

منهجوهوالمنطق101(23)".الشريعةمنإخرضاهولايخرهنفسهوهذا

تاريخفيمتميزةرركا)4المغعتيةالا؟حاثهوكانتثعنده6مرموةمكا؟4فله

اتجاهوالعقا!ديةالفتكهيةالمباحثعلىالمنطقيةوتطبيقاتهcالاسلاميالمنطق

المنطقفييرىفهوتصره.فيالاندلسيينالمفكرينمناترانهبينبهانفرد

.(24)"ملعكلعن"العبارةانه

مؤلفاتهانالملاحظفمن:ال!طيئفكرههو.هـ.عيتهمومنالاخرأوجهوا

الحسا؟يفكرهالى،(25)الرياضيبالفكرتتمثلاقيوا؟عصرهعلومعالجت

الطبيعياتفىِوله.(27)يك!هاوا!الجغرافيئفكرهوكذلل!.(26)والهندسيئ

صوابوبه!حنهاخطأبهضهاملاحظات(4خماصالحياةوعلمالفيزياء)في

.(r'A)واضح

م/2/ف.م.!
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امش:فوا

237عى،12جبلاتاريخ(،يع"رلا)نرةالادبا.معجم:الحموييالوت(9،

انظر:(2)

23-22،بلاتاريخ(صصال!ربيالفكردارحزم)نثرةابن؟زهرةابومحمد

،الاسلاممفكريعدالافلاطوزيةالافلاقةالفلسفة؟التكريتيعاسد.ناجيوكذلك

27600)بيروت 6AVA

انظر:(3)

آه.ص،السابلالممدر؟الحموي،لوت

202!ً،6صادر(ج)دارعبا"!ناص،10.دي!حت،الط.بنفح؟المقري(4)

(1950،بممرايجاريةالمكتبة)نثروالألافالإلفةفيالحمامة؟طوقحزمابن(5)

ه.رع

126ص،الابلالممدر(6)

.هص(1980بيروت،)ط؟الكيرحزمابن؟فروخعمر(7)

19.ص،الابقالمم!درحزم؟ابن(8)

,1-117صص،السابقالممدر(9) n

118ص،الابلالممدر(10)

:!نا(11)

53صال!ابق،؟الممدرفروخعمر

54-53صص؟الابقالممدر(12،

انظر:(13)

53عيبلاتاوخ(.العربيالفكر)دار،اندلية:صووةحزمابن؟الحاجريطه

34ص،السابقالعدر؟فروخعمروكذلك

انظر(1،)

.(9973)القاهرة،الموصوعيالطاهريالمفكر:الاندلسحزمابن:ابراهيمزكريا

انو:(15)

عىا\،الابل؟الممطوفروخعر

64صألابق،الممدر(16)

الابقالممطرانطر(17)
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66ص،بقالاالممدر(89)

67-66صص،السابقالممدر(19)

01.ص،الابقالمددو(02)

بممر،المعارف)دارهاوونعدالسلامتحقيق،العرباناب؟جمهرةحزمابن(21)

OAIV.

pro،122ص،ال!ابقالمع!در؟فروخءمرانظر(22)

94ص،\ج،بلاتاريخ()القاهرة،والخلوالاهواءالمللفي؟الفصلحزمابن(23)

مكتبةدار)فشوراتعباساحانتحقيق.فيهوالمدخلانطقلحدايقريب؟حزمابن(24)

202ص(بلاتار!خ،الحياة

52ص،السابلالمصدرانظر(52)

17ص،الابقالممدر(62)

انظر؟(27)

93-3هصص،هج،والخلوالأهواءالمللفيالفملأ؟،زمابن

12.ص،السانجقالممدر:نروخءمرانظر(28)
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اف!لعانى

لمعظفعِةاروضَحفباهَكالة
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تاريخفيالمنطقيةحزمأبنابحاثتحتلهاالتيالمنطقيةالمكانةفيالبحثان

البداياتعنمتكاملةفهملوحةتثبيتالدارسمنشطلب،الاسلاميالمنطق

المحاولاتنِم!عتو،الاسلاميالفكردائرةفيالمنطقيةالدراساتلدخول

ةي!وصخبيانثمومن،حزمابنلابحاثمهدتالتيالاسلاميةالمنطقية

الاشارةخلالمنوذلك.اسلاميمنطقتأسيسفيالمنطقيةحزمابنجهود

وموقفهعصرهفيالمختلفةالفكريةالاتجاهاتاتخذقهااقياالمواقفالى

منها.

اليونافي:المنطقلدخولالاولىالبدايات

خلالمن،الاسلاميةالثقافةداثرةفياليوناْفيالمنطقيالتراثدخل

الشروحخلالمنوكنكالك،الأرسصهآالمنطقيةللمؤلفاتا)مديدةالترجمات

محعابترجمةطريقوعن(1)العربيةالىونكلتالمؤلفاتلهذهوضعتالتي

اقليدسهغدسةاناذ،الدارسونأغفلهجانبوهذا،لإقليدصكالاصول

روحمنبوحيالهندسةاسسبصياءةاقليدسقامفقد6ارسعلواثر-ئاهت

هذاتدارسقدالاسلاميالعقلانوم!روف(2)ارصطوعندالمنطقيئالبحث

مؤلفاتهوضمن،الهندصةلحمفيالمنطقيةتطبيقاتهعلىوتعرفالكتاب

الخطبيقاتهذهمنقسمأالمنطقية

الفكرذكرفقد،الرواقيةالافكارمنالكثيرالمسلمونالعربوعرف

الاسلاميالفكرالىرواقيةافكارتسربالىاضافة(3)عنهاشيئآالاملامي

فيالرواقيالمنطقأثريظهرإذالمحدثةةينوط"الفالاشراحطريقعنوخاصة

تسربأخرىقنواتوهناكأرسطولمنطقالهدفيوالفقهاءالاصولييننقد

.(4)الاسلاميال!فكيردائرةالىالرواقيالمنطقطريقهانَح

كتبمنكتابلايخلواذ،الشكاكحججالمسلمونالهربوتدارس

الحصروليسالمثالسبيلعلىفالطوسي،لارائهمعرضمناوالفلسصفةالكلام
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العربيةالمماكتبهمنقلتهلنتسىاءلمناونقف،بالاداريةالشكاكعنيعبر

ت!يل"بمالنشاربرأي-4الحقيةفيآخر؟طريقعنتسربتآرءهمأنأم

(5)"هذاالمماإشارة4%هناك

شروحهـموصلتفقد،اليونانالشراحمنطقعلىالمسلمونالعربوتعرف

منوتكلرفواوأوديموسثيونرممط!سوعرفوا،الاسلامية4إشقاةادائرةالى

ثيونرسطصانالمعروفمناذ.الشرطيةوالاقيسةالةضاياعلىشروحهـ2خلال

المأنحرينالشراحابحاثاليهمووصلتاليهمااشارمناولكاناواوديموس

الايساغوجيكتابولعب(6)4المحدبللافلاطونيةكبيراًأثر،تحملوهي

ؤقد،الاسلاميةالمنطقيةالذهنيةتشكيلنيمؤثر،دورآال!وريلفرفريوس

الاسلاميين.المناطقةكنابات-فيأثرهظهر

ومناقشةجدلاالاسلاميةالمقافةداثرةنياليونانيالمنطقدخولأثارلقد

موقفين:نم!حصرهايمكن،متعددةمواقفمنهالاسلاميالعقلواتخذ

سطي:الا'بالمنطقالآخذبنموقفاولا-

بافطقخماصكوبشكلاليونانيبالمنطقالاصلاميونالفلاسفةأخذدَمل

دائرةفلأبنشرهوقاموا،وتاْليفاتهمابحائهموضمنوه:الارسطي

خموم-علىردهمخلالمنعنهاو!ادو،الاسلامية4ؤا!ثلا

الاسلامي.الفكرفطالابحاثكلنالنوعهذاالكنديودشنالمنطق

فيالكندي4مكاتحديدفياوليريديلاسيششرقالمسهيذهب

البحثصححتقد،المنطقيةالكنديتعاليمانالى.المنطقتاريخ

.(7)الامابمالىبهودفت،لأرسطوالمنطقي

!دراساتبتعميق،وقامالمنطةىالبحث)الفاراري(إشانياالمعلموتاج

يالكنديمتاب!ةالى4اضاة،الاسلامية4الثقاةدائرةةىالمنطفلة

والفاراليي.المنطقيةالمؤلفاتالىوالشر4الخطاةكتاريضم

ؤجانب/مواقفله،الارسطيالمنطقخطالىينتيانهرغم
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توعاثيئكه.،ذل!ولعللههمخالفباتجاحوتسيرالخظهذا

.(8)4اخاصاحَثشاجمظوألمماالمنطفيةثت!افتهمصادر

الإوسثلي:للمنحعْق)والرافضيقبمالناقلىينموقفثانيأ-

،؟دطص!لرالاالمنطىكلتا!همفالسومفكروالجماعةءا!قفوقفلقد

خاص!عاو،إةعاهمةوهالها،1مودحت،مو!-!ياكلايونانياالمنطقمنبل

اةتعوهـحججأا!تءطوأمخياكتاليوزإني!قدالشكاكحججمه!ضب

.(9)از!ائيئموتضفآخراع!ادمموغف!مبجانبلهمكانلكن

ص"عهرلهئهات*كنأس!بهاببثئس..*رالاالمنئهاققبولعدمالىالمتكلمصيئت!فدلقد

نكطتين.يا

شدصاجو!ؤيهيو-صأس3ارقياميتافيزيذبلوالمالمتكلمينان-1

ياتابمحثاجا!نم!اواالأفياالمحتب-منفكان-القرآنلميتافيزيقامخالفة

مت!سلةاضسصأومتلق!ؤحظاذ4وبخاصى،الميتافيزيقاهذهاليهاستندت

اينصاً.هاكيز!ذاتلكديقيه؟ترمرتبثكةأارسطومنطقويقينيةميتافيزيقاهبحقائق

ذردين-أوْلك،وأ!سرافيزيكارفضواوقد-المت!طميينان-2

.(1")3فيزيكاالى،غنا.هاردكل،عر:.ضع!!لأن،لايتجزأالذيالجزءاصحاب

ءا!!ؤانالىالاشارةن*بة،الأرسطيالمنطقكلنالفقهاءموقفاما

خوفأ8سكيةذلإثيزكلا!تكانواالمنطقت!طمالىيح!بونكانواالذينالمسلمين

بلفحهـمى!اا*غ!ضركأفيهذايصفىثولم،العقيدةاوفسادبالتبدعاتهامهممن

أحرقعامري؟ا،ن.ادحمورانالاندلسي!اعدويذكر-ايضآالمغربفي

.(11)المنطقكتب

لخ"أ.أجصإ؟4فيتعلوست؟اكبتهاالتيالتاريخبتيالمق!قوى

الآضلر.ءابإلمصإكأ!ىنا!9ء،دسيينالموقثفت!صعلالمنطقصناعةالمى

فىكر!كلذاكليهغينا.(12)وتعليمهتعلمهحرمواانهمفيذكر
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له*ومعار!حهمالارسطبالمنطقمنالفقهاءموقفعنواضحة

.(13)تزنصث"تمنطق"من:القولفائعأاصبحجيث

14شهورةفتواهالصلاحابناطلق4المعارضىالب!4هذهط!مووفي

والفلسن!ةبالمنطق"الاشتغاكعنسؤاله!!اوُتجَهفاقد.المنطقضد

والائمةشالتابكلونالصحا؟4واستباحهأباحههل..وتعليماًتعلمأ

المنطقيةالاصطلاحاتاستخداميجوزوهل؟الححالحونالمجتهدون

؟دلهورتلاهراًوتهطمهلتعلممهتلسرر!.عكإواح!اوما؟لا51
...."

بعففىِوجدواذا؟امرهفيالوقتسطانعلىيجبا)ذيوما

إتصنيفواوإترائهابتعليمهامعروفالكل!حهنمةاهلمنشخصالبلاد

(14)(1(هرضالحاسوكفا*عزلهالبلدسلطانعلىيجبلهف-اهيف

مدخل)/المنطق؟أن،الهؤالهذاعنالصرابناجابلقد

أباحهمماوتعلمهبتعليمهالاشتغالوليس،الشروهـولخلالفكعفة

معيشتغلأنهزعمن!و...4اصحاامناحداستباحهولاالشارع

.(10)"الشيطانخدعهفقديزعمئهاةد.افلوالفلمفةبالمنطقنفس!4

افطقية:الابحاثمنعصرهوموقفحزمابن

و!فربها)*ررىا،شرقفيالمنطقوحالا):قافيالجوهذافيجزاابنظهر

اصبحت4)احالم!الو!نمواقفوتبلورت،الاتجاهيقهذينفيتوزع

حزمابن4مكازولابراز.الصساسيةالمؤسسةقبلمن4مرفوضىاومدعومة

خلالمنالمنطقيةابحائهنطرسانمنايتطلبمنطقياتجاهكصاحب

المنطقية!للابحاثوالمؤيدةإرافضةاا)غكريةللاتجاهاتكؤرخشخصيته

الاسلامية!إثزاؤيهادائرةفيالمتلقبقيللعلومللرافضيقوتفنيدهردهوشروع

وضعالىوالدواعيالاسبابعنوالكشف،المنطقيةاصالتهفيوالبحث
المنطض4ابحاثه
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اقجازينهـثدكان.المنطكيةاللراساتعندفاعهمشروعفيحزمابنان

متميز.اسلاميمنطقسي!مأتوهو،الاسلاميالككرتاريزفيمهمهدف

مرتكزاتمننهايسنمد*الايماندائرةالىيتوجهانالىدفعهالجهدوهذا

لديهتئيالمضإيحثإانافىلاحظفمن.المعرفيالمبحثمذالتأسيسو.قومات

ير(إوا%بالبىإنالاهتهمامعنتداعالتيالمثعريفةالآياتمنبمجموعةيبدأ

(161المنطقعلميعالجهاالتيالموضرعاتمنموضرعوهو

حزمابنعصرفيحاثتقدمعرفيةوخصومةفكريةمجادلةانويبدو

لاق.رصلاابحاثهفياننافارويواجه.المنطقعلمومنها،الفلسفةعلومحول

ثيب1)هذانيالصائحاا!يافمناحدتكلم"فهل؟الخصومةهذهعنالمعبر

عننفء!إ؟قتإقي:الم!برالمصارادؤالهذاولعل."؟(والمنطقالفد!فة

مذاوشىحىاى4حولمض"،ة،عحسرهفيالمباحثهذهحول4ثض!فلاالخصومة

!أ!لؤ!/؟أطضاانسى!عذاعاى:ئب!ألااْيءا!نتيالذيالموقفدلتحدالكتاب

،لك!!اوإ!لماهذاتأليففيإ.دءاوجب،الذشاءان،هذابعدنذكرهوما

.(17)"وقوتهاللهبحول،وبسطهشرحهفي

وثيئ؟د:!كاابحاثهتخصى!!،!حمبضتيالىنشيرادْعْاولشبئكلوقبل

الابحتاثفجادبكفأَقياادختلةتيالمواقفالىبالتحليلتصرضقدصاحبناان

مهساقفف""اتياةير!فلالافىتجاهاله!كل:رخألو!ُيحزمابنان،المنطقية

.عصرهفيالابحاثلهذهمؤيدةاورافضة

اربكل!رفي؟توزعتةميرت!ننملاالابحاثمنالجمهورمواقفانالىأشارلقد

وصواب،مئهجورحقوالراج،شنيعوجور"بشيعخطأمنها4ثلأبمصروب

:(1/1)"وأجرفرضااإتئللوونحمر؟مثللومولحم،مضمور

تإثىلىحىَثحوالإ)قوماصشابنري،ؤت"علىالموقفهذامثل-الاول

!فوااندون،دا!*الوناصرةرفَعلاكلكامحتوبانهاالكتب

.(؟9)"بالقراءةاهو!لاطياومعانيهاعلى
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نقطضين:يتحددتالاتجاهلهذاإرافضةاحزمابنردودان

ليصماتقف"ولا:تةالىبقولهنودو!ةملاهمهؤلاءانيرى-1

عنهحطناولئككلوالفؤادإمصرواالسعانةعلمبهلث

.(02)(1لاَم!سؤو

الباطل،خذاازالة4الطائدهذهفيال!ظجم"الجزتلالاجرمنانيرى-2

الةاط!4،علمدونةمل؟ا!لا.اتثبتاقبلالحاكةالجائرةنفولهصثم!ن

الواحدوبينبينناالواسطة"ءر"اللهرسولقالوقد..برماندون

.(21)"امهدحابهاباءفقدياكافرلاخيهقال)من:ولالا

منهذيانأا)ممتبمذا!مدونقوم)اكلمشلهفقدالموقفهذااءا-الثاني

معاداةالىصاغأضاسافأكثروبالجملةالكولمن"وهذراًالمنئلق

:السلامعليهإ!ادقاقالكاومو!يعلموهماوذمماجهلهوه

.(22)"راحلتيفيهالائجدمائةكأبل)الناس

ذدكصثيراًالىالموقفححذااصحابءلهحزمابنردلتمد

ذصصناا)ذىالمقدارهذاجهلكلتإفئهامس11وجوهْ،لكانلاتله،قىه
رر.س.

ننأىالمعنىبمذابالعلماذبث!ليلماذلاثولعمري8اولافضلهعلى

.(23)"اناياوخطابهفيوجلعزإجاريامرادوفهمراا)جمهائمعن

الكتبهذهؤرأ:ا"ؤدبمصزمابنبرأيا،وقفهذااصحاب-انأثالثا

وقد،سليه4غيروبصائر4وؤ*.امواءض4مدخوابعقولالمذكاورة

امجزامركبواستلاَنواالاستخفافحبمك؟ولقاشربت

بفهمهاانفمهم!!مفوسمواا-لهاكةلمولوقبلواإشرعانزلواستوبأوا

.(2!)"درايتهاءنواتآحعممحنضكاالناسأبعدوهم

:لا!تف،عليئهبموردالموقفهذالرجاررحزمابنوتصدى

4حدارثيبمبص!لايكونمنهـامانبينهبيانفباننافيرجاؤنا"فقوي
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علىالابالحظفينجوز،وبمحلعزالذ،علميخاا،دا!4لهسبقتمن

قبلناا"دادْبولم.جلرعزاللهشاءانالاسضتمى!لاويحوز

.(2إهذلك"فيوجا!عزاللهثوابنرجونالهذاانتصب

جماعةفهمبزمن؟ابىسأي!مج!حعااالفكريالموقفر"بخلاما--الراج

الميلمننقيةوافكارحيافيةبأذهان)أتثروا،عثثرهفيمحت!!،

بمنار!افاهةد:اكحااغراضعلىووقفوابهاؤإستنارواسلىمةلوعقر

وشاهدوا،عنهالامحيا"4ضرورثببراهينعندهمالتوحيدوثبت

ووجدوا،إياهاوتدبيرهفيهاالخالقوتأثيرالمخلوقاتانقمصام

اصديقواالناصج!والخديناصالحاكالرفيقا)نماضاءالكضبهذه

إلاضيقفيصاحبهيفتقدهولاشدةعندلايسلمياليالمخلعى

منف!4وجدواإلاالعلومشعابمقشعباًيسلكوافلم.معهوجده

.(26)ومعههـا"امامهمبتَحلاهذه

للعلوأللراذضينوتفنيدردمشروعتحملحزمابن4إاجاجاءتأقد

إشكك4الاجارهذهعرضالامكانوفي.الاسلابلمة4إشقاؤاةر!ادفيالمتلقية

وهيردود

الراذضينيحاججعامآمهرؤيخاَْمنطلقاًل!حيحزمابنردان-1

)/انالىؤذهببمالاسلاميئالنكردائرةفيالمنطز4العلوملادخمال

واصلالذكيذالذهن،لبّذيكلر"!نفيمستقر3ا)حاهذا

العلم*هذاهـوا!داق،الفهمسعة!"فيهت!الىاللهمكنهبما

سائروهكذا،عليهيُنبةحتئمنك!عكالاعىوالجاهل

(27)(1العلوم

مرالتيالثلروفخلقتهاإتياالجديدةأكيفيةاعنالردهذاكشف-2

وضعاقتنحتسثهماحلءوظهور،الاسلاميئيف؟ركإاالمجتمعبها
ابناليهاشاربهاالنحوفانوبالف!ل،المشاحلهذهجل(!تعلوم
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حالحالهالمنطقعلمولعل،ذللثعلىدإلأأج9!دنايعتليناحزه

عنهم،اللهرضى،الصالحا"لفصنف-اخلحهافما!):وت!خلا

الحركاتباختلاف،اساساجثلفثالمان!ل،رت!فإامصءائلفي

كتبالعلماءوضع،افربية4انمةفيينا!ملااخت!تداص،ا:ؤ!ااركط

لكلامالفهمعلىمعينأذلكوكانةءكليمآ*اشكالاؤرؤص:ا،إنحوا

الفهمناقصذلكجهلمنوكان)ص(نبيهوبهلام،وجلعزالتد

لهموموجبأحسنأالعلماءفعلمىن!ذافكان،لىsربهعن

الابحاث4م!اْتعززمهمةحقيقةذلكالىوينهم!يف"(28).ًا!"ا

كلامبناءعليهحْفيجهلهمنفادْإعلمانيا"وكذلمثطانحننتحةا

جوازاًالشغبمنعليهوجاز(ص)نبيهم3كلامعوجلعزالطه

.(ب9)"الحقوبينبينهلايفرق

اساس،حزاابنعندالمنطقمباحثلتأسيسالمعرفيالأعاساان-3

عنهانبحثالتيوالحكيقة،اللهخلقمنالاشياءف!الم،املاصي

بعضنبرجداليهاالوصولاجلومن،الذخلتىكلقالاخرىهي

الأساليبومنها،الحقيقةعنالتعيرفيبهاون!ت!ينالتيالامصاليب

رلاخاء،اربعةالبيانوجوهفيمراتبها"فان.المنعقيةوا4اللغوث

ذلثبمقدارالبيانمناختلواحدجزءمنهائناقى!واناصلالها

.(3.)8النقص

المنطقية:"زمابناتهعالة

المرتكزاتبعضتثبيتعلىتقومكلنها!ا!نطقيةحزمابناح!الةاما

هذهقىديدالامكانوفي،عندهالمنطقيةالابحاثع!هاذلمهضىاقيالنهلم!ء!ت!

ألآتجبمااحولكابىاإت-المرتي

،الاشياءوجودح!قةفيهيناةشمعرفيأتصورأحزمابنيقا،م-1

لمعرفتهااولشرطوهذا4مستقابصورةبذاتهاقاثمةانهاالىوينتهي
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وبخلاف.خصائصهاعنمصبرةلغويةبمفاهيمعنهاالتعبيرثمومن

كوذذلكفأول":ببيانعنهاأضعبيراالممسشحيلكلنقانهاذلك

ةقدحقآكانتاذاذانهاثانفسهافيحؤآالموجوداتالاشياء

،موجود،حينئذ،ورصحبينلهايكنلموإن.استبانتهاامكنت

الىسبيلفلاموجوداًيكنمالماذ،ايانامراقباولفهذه

.(31)(1استبانقه

تعبرالافكاروهذه.افكارالىتحويلهاثمومن8الاشياءتلمعرة-2

منذكيةاشارةنلحظوهنا.وصنهاتهاالموجوداتاشكالعن

بشكليوجدال!المانوكعربمالمعرفيالجانبفيحزمابنقبل
الىينتكلالمعرفةاصريقوعن.الذاتعنوستخلموضوعيئ

تفكيرهنيالموجوداتشنصورةالرالملدىفثص!ت.ا!ذاتعالم

وصفاتهااش!سالهاوازلحا!استبان!اكلنعنا"بيانها:ا)حاني"والوجه

منال!اقلدىؤضلإذياالعقبمادةفيهاقرارهوالش،نفسهاى

لمالمتيلهيبنْلمكلتاذعليهماهيعلىلنهاوتميزه،النفوس

مراتبمنإشانيةاالمرتبةفهذه.عنهالاخبا.ولاعلمهلهيصغٌ

(321(1البيان

النطق،4)احيْفاصوات،4لغوتعفاهيمفيالافعَارعرض-3

ذلكالىبالاضافةحزمابنويقدمةالكتا؟4حالةفيوحروف

اوسا!عنوحديث+ال!ررمجهاز4ةصلبتخصافكنارمجموعة

كلماتوايقهماع:إشالثا))والوجه*التخاطبواطرافالتفاهم

كلتالمخارجلهاالقادراءجممكنمقطعاتحروفمن..ئرلفات

والاسنانوالشفتينوالدءانوالحنكالر!4وانابيبوالحدقالصدر

فيوصهولةالآذانسماخالىالدانب!رعالمندفىالهواءلهاوهيأ

المخاطبنفص!الىواستقر-منهااستبانخهماقدمثلالمتكلمنكسبذلك
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فيستبينعليهااتفقا4!لمنهاالطبعبتمبولمئلهوم؟صرتاليهاويخنقلى

.(33)"المتكلمننكساستبانتهماقدث!إذن،!

وهذا.المعرفةمستوياتمنآخر!5ممصشوحزمابنادركلقد-4

وهذا.المالثالمستوىمنقجريد،اكئربكونهنححيزاد!ترى

المنط!4الابحاثوكانت،مختلفةعلواتدارستهمعرفي-موض!ع

ضمنيندرجلانه.بمعالجتهاهتمتإتياالعلوأمذهءن!""ار

الد!رامماتعليهتنصبالذيالاساسالموفىوعوكلباللطت

منطئيةلغةبناءالمنط!4الابحاثفا،اماىتْكل.ذكو،"انفص

حزآابنوان.ال!لامةاوالاشارةبشسبههمائعصتاجناءاصكليقفيتأخذ

الرجلانيقالوالحق.انجانب3ولْاافذكتإ؟"غا-!ا)نتهفت،،ة

عالاشاراتوص!ح!الاسلاقي3رائهلمعرضا،!انب!ْل!وظف

عمدتها،باتفاقتقعإشارات:الرابِم)أوالر-ء+وا!خمخطببإمحات

.تباينة،بخطوط،المذصكورأطأىبيامنالنكص؟!فياممتقىص.أطاك!ة"ف

،المتقدمدالصوتعليها،تفقCفيه!ايخت!اش1!هسأثخالف(ىإ،ط،،اذ

بهفتبلغ.لذكآلةهيأ!تياب،ادش!،كتابأفسهمج!ءذكوهـ.

فيقشاركهاادْتريداتتيقس!شت!ااستبأنتهماة،،الم!تئلطدْكس

..لذلك4)آهيأنتي،إلعينإ.جم!ااثْتوصلمها،اممتبانته!اقم،الصتبانهَ

.الدهورآبادعلىصاتالاصح!مُا(تاكلأبلفتالوجه!:!ولولا

اه!من،بالفاشيةت!دوتبينءا!ث،إالَنسمصذابْفوتندرج

،ببعفالاعضاءاوني!لاباش!اراتوصثا،!"زإ:ة-بااشرازات

منالرابعةالمرتبةفهذه...بصقاقاتالبيان!هئ؟دؤيانيمكن،،ةو

.)،نر((أجيان،امراتب

المنكقيةاابحاثهتأليفعلىحزمابنحماتأكلأاواعي-والمإر*سى!اتاما

،!فالشروعئمومن.اليهوالمد%لالمنطقطدالتضريبكتابهاودعثهـاإشيا

الآتية:النقاطْي؟"انخهـاينفي،؟رم*ز!امنصهقرسيسث
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هوالمنطقيمؤلفهوضعالىدعتا)تيالاسبابمنواحداًان-1

"تعقيدالىيعودذلكوان.المتداو)4المنطقيةالصوصصعو؟4

،الاستعمالفاشيةهلاعامب4غيربالفاظوايرادهافيهاا)ترجمة

وجلعزاللهالىفتقربنا،عبارةكللهقصلحفهمكلوليس
فياللهشاءانيستويبسيظةصهلةبالفاظهذهم!انينوردبأن

.(35)"والجاهلوالعالموالخا!يالعاميفهمنا

المنطةيةالمادةتسهيلهومؤلفهوضعمنحزمابنهدفان

مادةشملتوبذلكشعبيةاكثراوصاطفيونشرها،المتعلحينعلى

كذلكمنهم4والخاصالناسمنالعامةمنالمتعلمينصفوفابحاثه

غموضفيا&مبكاشفلقد.المنطقيةالابحاثلمادةربحوهذا

الذي"السبانالىاشارفقد،ا،نطقيةالابحاثمادةوتعقيد

اهر!عولوالالفاظاغماضالىالم!رج!عنمنسلفمنحدا

.(36)"بهوالفنبالعلممنهمالشح،نحوهاالمسكوتخشين

تعليصيأغرضأكان،المنطقيمحنابهأليفهفيحزمابنغرض-ان2

العلمبانحسىارتمثلتوالتي،الظروفتبدلعنكشفوةد

العلم،هذاحفظمسؤوليةتجملهناومن.الجهلوسيادة

طلابانلنايغ"ولقد،المستعلميننفوسمنوتقريبهوتبسيطه

الآنفأما،قوفيحرعرذويكثيرأفيهوالرافيينيوشذسلم)ا

والنيلومطالبتهموذعرهماهلهايذاءإلى،فيهالناسزهدوقد

اليهداعيةصاربل،وجهلهيتركبأنالجاهليقنعولمم!هم

وعرفالعلمآثرلمنالحفظفان...وقولهبفعلهالعلمعنوناهيأ

امكنماويخففه،طاقتهبقدرويقربه،جهدهيسهلهان،فضله

.(37)(1المارةطرققوارععلىبهيهتفانامكنهلوبل

م/2/ف.م.!
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انت!قكي11-لممالمف""اولهااذاالمنط!قيا!كتبإن"حزمابن3-بي،ت

فانها،ابتر!ا)واهيالمتعلمتناولهااذاLوا.كثيراًنفعأمنها

اذاالكتب"وهذه،معرفيأوتشويشآفكريآاضطرابآلهتخلق

وكيفتقلباينيعدملمالقويوالفهمالذكيالعقلذبرتناولها

كلفيوتنجحألائحةوبيانأمحير،وهديأجليلاًنفعأممهاتصرف

السخيفالعقلذواخذهاوانودنياهحيففيويخراًتناولهعلم

.(38)(1وحيرتهبادتهالكليلالفهموذوابعلتةا

علامفهمفيتفيدفهيبمالمنطقيةالكتب.نفتيحزمابنيذكر-4

والمباحالواجب40مهرىانتلمهوتنفع،دقيكأْفهمأورسولهالله

التيوالالفاظثااك،الاعليهاتقكلإقيإانيالمهوما"تحتويه

ناهذاقرأ-كتابنامن)او)يعلمطاهخْاعموقةفْاه-رابعتختلف

فمنفعتها!علمكلبلطئف،،"ارعلمنبليستالكفهذهمنفعة

الحلالفيالفتياوفي)ص(نبيهوحديث،وجكعزاللهكتابفي

فيذلكوحملة.منفعةاءثلممن!والمباءَوالواجبطاوالحرا

تحتويوماعليغا،)ص(ورسولهتعالىاللهنصالتيالاشياءْفهم

منعنهايخرتوماالاحكامعليهاتقعالتيالمعانيكلتعليها

والالفاظذلكححمحبعلىالاحكامتحتوانخهإبها.،المسميات

لممنانالعالمونوليعلم.معانيهاوتتفقعبارتهاتختلفالتي
)ص(الفىوعنت!الىربهعنالفهمعنبعدفقدالقدرهذايفهم

ف!بوبناء،الكلامبحدودلجهلهاننينبينيفتيانلهيجزولم

بهاي!ومالتيالنتائجوانتاجها،.المقدماتوتقديم،بعضعلى

مرةتصدق!تيمن.المقدماتيميزهااو،ابدأوتصدقالبرهان

.(391"بهايعتبرانينبغيولااخر!وتكذب
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الموضوعاتفيبحثواقدالحكماءءنلفىم!لاانالىحزمابناشار-5

ونبهتبهاعنتمؤلفاتفيالمنطؤيئالتحليلاتوجمعوا،المنطكية

هذهان.الخطأفيالوقوعمنت!صمهعليهاالاطلاعانالىالمتعلم

دائرةفيالمنطقيةالابحاثلمكانةتعزيزفيهافل!سلاالىالاشارة

زماننا،قبل،الحكماءمنسلفمن"فان؟الاسلاميةالئقافة

التيالاسماءتحتالمسمياتوقوخفروقفيهارتبواكتبأجمعوا

يقحالتياسماثهافياختلفتوان،معانيهافيالاممجميعاتفقت

شتىمختلفوالاختيار،واحدةالطبيعةاذ،عنهاالتعبيربها

،الاسماءهذهمبتراع!نالمعلوماتبيانيقومكيفورتبوا

فيفحىدوا،الامورهذهوتقفوا،لايصحوماذلكمنيصحوما

عظيمة،منفعةبهاتعالىاللهفننكع،الاشكاكورتواحدود1ذلك

الحقائقارادةفيعزيزاًوذلك،صعبأوصهلت،بعيداًوقربت

(40)"المنطقحدودفيالمجموعةالثمانيةاسطاطاليسكتبفمنها
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الهوامشة

انظر:(1)
أبحث،رثدابنعدالفقهلعلمنطقي!يْاتدواصةفي:مقدمةفرحانجلوبمصدْ

533ص(1983الابعالعددالمشنصرية،ادابمطةفينثور

انطر:(2)

مجلةفيمنثور)بحثالليدصهدسةعلىلأرسطوالمنطقيالاثر:فرحانجلوبمحمد

(1978،انمحالعدد،الموصلجامعةفيالادابتمدرهاكلية،الرافد!ناب1

140-139صص

راجع:ذكعليللالهلاع(3)

32ص،2جبلاتاريخ()القاهرة،،والنحلالمللالشهرشاني،-أ

2هص(؟093،)لهبسكالحكما.اخبار،القفطي-ب

واجع:القنواتهذهعلىلتعرف(4)

القامرة،المعارف)دار44،مالاولمفكريتالجثنامج؟الارطكلعلي.د

52-24صص(1978،

25ص،ال!ابقالممدر(5)

62صالسا؟و،الممدر(6)

انظر:(7)

منثور)بحث.العربيالفلفي!فكرالبهديريادةحولبحث؟فرحانجلوبمحمد

العددبيروت/العربيةالوحدةدراماتمركز!درهاالعر؟يليق:ىفامجلةفي

6.ص(،983(65)

انطر:(8)

العربيةالمجلةفيفثور)بحثالفارابيعدالمنطقيالدرس؟فرحانجلوبمحمد

94-112صص9984(16)العدد،الكو!/جامعةالأنانيةللعلوم

YA-72صص،بقالسالمصدرا؟ولنثاانظرا(9)

08ص،بقلساارلممدا(01)

انظر:(11)

8ص(تارلمخبدون،)القاهرة،الاءآ!قات؟الاندلسيصاعد

انظر:(12)

8صتاويخ(بصرن،)طريد،المنطقصناعةالىالمدخل؟طملوسابن

rv
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(3

(4

(5

(6

(v

(8

(9

(.

(1

(2

(r

(4

(5

(6

(7

(8

(4

(.

(1

(2

(r

(4

(5

(I

(7

(8

(9

(.
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1)

9)

9)

1)

9)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

3)

3)

3)

3)

v)

3)

3)

3)

3)

4)

519ص،بقلاأرلمصدأ؟رتا)ةا

ننر:ا

،)القاهرةوالعقائدوالاصولواطديثالتفيرفيالصلاحابنتاوي؟العلاحابن

'tr,,, (Aire

53ص،السابقالممدو

انظر:

حزابن

الممدو

الممدر

المعدر

الممدر

الممدر

ردلمصا

لمعدرا

الممدر

لمعدرا

الممدر

الممدر

لمعدرا

الممدر

لممدرا

لمعدرا

لممطرا

لممدوا

لممدرا

لممدرا

لمصدرا

الممدر

الممدر

لممدرا

3-2عيص،فيهوالمدخلانطقلحداتقريب،م

4ص،الابق

6ص،الابق

الابق

الابق

7-6صص،بقالسا

7،صالسابق

ايابق

ىق؟الا

ال!ابق

8-7صص،بقلاا

3ص،بقلاا

بقلاا

!لا-3ص!ص،لإذلاا

4ص،بقلساا

بقلاا

قى؟لساا

بقلاا

هص،السابق

8-7صص،بقلاا

8ص،بقالا

بقالا

9-8صاص،دتالاا

؟.-9صص،بقلاا

6ص،بقلساا

http://www.al-maktabeh.com



الفص!إلثمالمِثَ

لالمجاغؤبىا!ثوجَصمزَجقا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الصورجعقسفرسوستركهالذي.الاثرعنالكشفالىالفملهذايهدف

وكخاببتحل!لقمنار4الاهذ!بياناجلومن.المنطقيةحزمابن4ثقاةعلى

،ن.-بف؟عأنج3حزت،اومخحعهوالذي،"اليهوالمدخلالمنطقلحد"التقريب

إتككرد،،-؟ا،!؟لمالمئفئىأ)طيافدبترويجخلالهمنواصهم،المنطققضايا

الاسلامي

:الذانه4سيرتهعنء!فل:الصوريفرفريوس

!.؟أكتابىاتءإتبحض:"+!اررص!ه!سرنرهلتركهالذيالاثرعنا!حبيتطب

ءخهفرعب!"ةلفِش.ص:ثستإْءازمحةاةِ.ت،(اعنموجزدفهـمصورة،تكديمالمنط!ةحزم

ِبا؟،كل.ْإاإ،ضاا(!!.د"ارصلمحنهقة3روالأفى،1،!اونهـهْةالتيبالمؤلفاتوالتعريف

فيلصراو

،-بأ:لآرالى.ء*ليكلآ(يب\د!؟3-23؟4)الصوريلهْرفريوسيُعد

.:!،،،.،.ر"أقىنننأز"3،ص*شلرمئم2""2،0-29إهاة،ارواكااق.ط.رسة.نالمبكرةللمرحك

."إر-.:ةص...!1(آ؟-ابونزى!263ستفي-كأمافياممبتافلووعر!صورفيولد

،ة!ك.،ي!بببرا!حه)لمض،ا5صستمابهْيظح"،هت!8:للمسيحيةلدود،عدو،وكادْ

!!هن+:؟.+و،:*،لمإبم.ا!بهج."،ض!.اتتزأ،،و.عظيمشيز،علموغزارةنظر

.!2)لإتجب!اجزإءايخ/:لكصتقة+!تإواالزمقالتحقيقب!ائل

ْتس2ْ،؟ء..ْ-"إاردتإ*!كتصبكلقوشرحإكاجرىأطون!!لْوامحاولاتبشرحوقام

يز"بز+!بْا"تسلاتابالىلحًْإا*ا"-ووضح.والإليهاتوالفبي!قىوالاخلاق

.(3)،اظوط!نت-ا!صاصذنَكاخذ،المع!ولوالعالمالنفسطبيعةعلىالكلام

يفزإ.-ْ،إ!اإاخت".ضطيبشل5"اط!ريا.ثكهففي"بحثبعنوانكتابأووضع

هـبى!خهركلارمصةائذْى،هوميروص!شعرالحالةهْدهْيوهو،للشعر

ث-ء،!اغ.ثطت"ا!لج!ء"بنزتالمنهم!اةالحكمومجموعة،الجددالافلاطونيين

V
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ا؟فيضاتالمته!.؟امكوكب.(!)*غت"اصتر:لإذ.ا*فوبميماؤكب:"."أكأءاايما.-د%رد:.

.اخباربئ411إتد!وثَنات.خمور:ت!إبىثات!ت!وْيهةِشخ"آالف!!عن!ت"!ْ"ا

التيكتاباتهكلنو(5).اجزاءمنهيز!بو،افلاحلونعنا،توقفافلاسفة"

بعث1)ذىِمارسللا"الىرسا)4"الكلزاءخطابةدي،امشسهو)4قراءتهات!هك

.(6)زوجتهالىبه

.(7)(1وارسطمكولاتأىا"الم!خلأي"صاغوجيئ1)ؤبكتابهفرفريوسواشتهر

وهو.المسلصنالعربالمناطقةابحاثءلىخاصآتأثرِأالكتابازرحهمذاوفد

4والخاصوالكصلوالنوعالجنسهياسايب4.تكولاتلخمسشرحعن!ارة

.(8).بالمحمولاتبعدفيماسميتالتيوهي،والعرض

طكي:المهحزمن؟افكرفيالايساغوجياثر

المعرؤيةالمصا*رطبيتىعنسرا،،اليكشفحزمابنكتاباتتحليلان

المصادرهذه،تحدويم!ش،المنطتيئ4بالةكأاذا"نرنارزودتاكي

تئ:1أ؟الش!-ل

سيتموهذا،الصورينرؤريوسوضعهالذيايساغوجيئكتاباولا-

الكصل.هذافيله4م!البروضع

الفصولفيدراسةعنهاوسنت!!،المنط!يةارسطومؤلفاتثانيأ-

ول.صللاا

01"كو:-كأالابرَ"تالصت-"ت،:إا:...افتيىت،!ص":زج-نره\!؟".*.."-، -1"-.1001*ا101

داءص!ايماعَتاب!،ااخىنرارآةافى""ة::.ض!أة.:"شإ!*اض)"شأ3،طإص.ضة،-حاتلهصىاء

التي4الكلربيالمنطقيةالمممادرطريقعنمباشرغيربشكلاو.إحرثاالثقافة

.الكتابهذاعننقلت

كاشفة،اب.اغوجيبكتاببحثهاتبدأحزمابنعندالمنطتيةالكتا؟4ان

4خاصوهوالمدخلاليونانيةاللغةفياياغوجي)أاباغوجيمعنىعن

(9)(1إصوريافرفريوستأليفمن

4؟
http://www.al-maktabeh.com



،ْ.إأأطة%صأبنيل!ات!""إكأ؟شيما!!+ءمنراكأء4مادةالكتاب.اْدهم،،ْهت

،ض-إء""تتاقأبت!حشإولء!وم-تنبس،5،المص!رلهيذاعرضهفيحزمابنوان

ْة.6؟-!:-؟إ.6د!-ا!زإ*كأفى؟ِ!افيووا،نْسغكأ!%"وْعا!!مهيالامكوئاتبمجملهاتشكل

يئ،ْ!اوا،!-ب!.؟ة!-َاؤأب.ةت.ولور!مهمئ*!"امخلالمنرآ.تة،نرنريوسلْصوصتطفحفي

:بزرَالي--ةإإر!،ث!ترنسوأءتناولمطفالآ:قي5يت!ْصتلَشلبنهابامثلةيستشهد

في:ا.لصتو.3وهذ.عامةلغولةاوبامثلةشريفة

.4!للالصوقطالجاباولا-

.للأسماءالمنطتميالتحليلثانيأ-

اةإخة.!ا!احقفىفلسن!يةرؤيةثالثأ-

.،المنتإ!قافةافيكرسرابع!-

للغة:الصوتيالجانب

)ث!قب،!دص%آلاضب11إ.طقتأتيمعصثاركتهحلالمنحزمابندشد

يىطز!ا،ولالمبصثلغذأاخ!اصتي،ا"ْ"ؤ،لعربية4اكقاذدائرةفيالمنطقيةالابحاث

ةفروثالمطلا+يماالاصالهررفَطالانتبا،ئوجيهذلكمنالغرضوكان.المهم

الذغةباعئباريوذلة.إلم!ثتانحةادتادهاعنوالكشفمكوناتهاالىاللغهَتشريح

ائثيزالمن!!فحملان،اكصالاعنالكشفأجلومن.المنطقيللتحليلموضوعأ

*ظْوواض!!دقيئاءم!رفيرترل!تيبنا*ؤيتساعدوالتي،اليوميالتخاطبلغةبهاتزخر

التناقض.منوخالية

أمة.الأنصصا4ا!عرزفيمتقدمةحالةيهـهتبر4!ةاصوتيابالبعدالاهتهمامان

مؤلضاتهفىقدما"جَااالاول!ا!لمالىيعودذلكفيالنمضلانوالحقيقة

!لتا؟-ءفيذسفىيوسثم.(10)ألونانيةالفةتحليلفيأوليةمادة

ثج""-"و""نربرأوار،ت(\*اتإل*:.أ،،،االعرب4والمناطف.(11)الايساغوجي

زيهرت*تإوآأنبحثصتامشاف!ليتقاسماليومدْجو.منهمواحدثراستنا

.(13).واللغويونالمناطقة

Ir
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يا،كلاممياللبتيان،المحورلهذاعرضهل3خامنحزمابنلاحظ

الاصوات"جميع:لذلك"صنيفأويقدم،الكلام4)احفي4منطواصواتانها

واما،معىعلتدلاناما:قسهينتنذمهمفانئهاالمصوتينمنالظاهرة

(ة1f)"0معنىعلىلاتدلان

التحليلفيينكيدالاهمبتيغايةفيمنطقيأفهمألناصيتكدم!اهذاان

يفرإقو!"،أنرائداال!!لانممنالكعيرواصكاطتنتهيت!افيثمص!يوللغةالمنطئي

بين:

.معن!ثلهامنطوءتياصوال!)آ(

معى.لهايىمنطوقلماصوات)ب(

ا!حثعصرالىنتباهالالفتتبل،،الحدهذاعندالمنطقيةثقافتهتهمفولم

إذيوا"بملذلكتفسيرآوقدم.ا)شانيا(خوعواستبعادالاوكبالنوعاللغوي

وطب،نفهمهافاثدةمنهلنالايحصللانهبهللاشتغاللاوجهمعنىءلىلايا،اط

سمعقهصوتكلمملوهذاالعتكلولاهلافعالمنليس!عناءصفتهماهذه

جرىومنوالمجانينالمبرسمينمنالظامرالكلامايضأفيه،ويما"خلماهوتلرلم

.(51)"ممااير

لل!صوتيكونان،والمناطقةاللغويونيضههاالتيالثمروطمنواحا،(وان

ذهنفيالمئارالمعنىيتمررهالفهمانوذلبن.امفهومعنىلغويتاشارةباعمباره

بهذهتتحدثالتيالجحاهـقيعديهاتفقتالمعنىهذاوان.إصوتاالمستلم

أللغةفانالشرطذلكودون.وللمستلمللصوتللمرسلمعنويسرطفهواللغة

.(16)والاجتماعيالمعرفيغرضهالاتؤديالاصبواتفيئب!لغمليةالىتتحول

هذاالىالايممراغوجيمنالم!ىتمدةالمنطتميئ"نرمابنث!يافةأشفتتالقد

مةصودمعئلهكالإماًباعتبارهوذلك.ا)صوتلةجمولشرطأوفكلخطإجانبا

بينهمفيمابهالناسيتخاطبالذيالكلامف!بربالتصديدلالذياصوتا"واما
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نفوسهمفياسقرمالايعالكتبهمفيعنهالم!برةْبالخعا:طأويتراسلون

الاصواتسماحمابانالفيد.وفعنهاعبر!!شاا.وهذه-ض!بالىبكلفمهمعنا،من

وا)صناعاتالعلومانواععنبهيربرإذياالانم!ىاقكلاموذلك..اتيالداالمنطقجة

.(17)"0المراداتوجميعوالاخبار

فيتفيدمنطقجةفكرة4المنط!تاحزابنكقىازذالايساغوجيكتابويقدم

التيتاو!عإلاثنائيتئمصجعليهايننهضالنم!صةوهذه.4.للةالمنطقيماالتحليل

.معنى:لها

"دلا)ذيإعموتوا.شخمواحدعلىوتدلمعنىلهاأص!وات)آ(

وهذاريز!هلاوالمؤمنينواميروعمروزيد:كضَضلنافهود"اوشخصعلى

.(18)"ذلكاشبهوما"،اخاوحمارالفرس

"ككوانا،وا،مشبص.ءتاكئرعلىوتدلقىخىلهااصوات)ب(

ذكاصنامما4ة*)كلْفان.ذلثاشبهوماوالالوانوالحميروالخيلالناس

.(191(1جدأالعددعكثيرةاشخاعلى-قلناهااذاْلدب

:الاسماءالمنطقيالتحليل

تيمثآ)*ضبتر4مناقمثالمنط!يحزاابنفكرامامالايمصاغوجيكتابيضع

وبشكلللةمهالمنط!فيالتحليلفيتفيا،فهي،4اد.إقيالؤمخبقيعناهميةلاتقل

.للاسماءالمنحو!زثلرةفيءدد

الل!وبتيالتحليلاتفيقويآصدىأ"ضبتيا.لهذهانبالذكرالجديرومن

اعتمادأ.الاسماءتيالمنعتمصإحزمابنثؤاؤتهعالجتومثلما.المعاصرةوالمحطقية

واللغويينالمنا!اكةفان،الايصاغوجيكتابونرما"التيوالادواتالمفاهيمكل

.(20)!رلميلانيمفيمكازبزواعطوهبالاصماهتمواالمعاصرين
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لد!اخأ-وةد،ادابقللرأيتصحيحبمشروعذلكبعدتَقدَمَ

جانبيناضصحيح؟ا

مميزكل"الآتيبالشكلالمنحةإبالبيانيكوناندالاصوبمن-اولا

وانواعاجغاس!ن.يوجدتمييرْهادْ.يكودْام.ا.-وهفضيءعنشنيء."-"-

(4-41"0سواهممامميزاًاء،الثيءطبيعةعنفنبئاًحداًفيكون

ماقا،لهجملىاعتماداً،الحدمعنىالمنطقيةحزمابنثقافة"!تعين

لهمميزالموضوعطبيعةعلىدالوجيزقول))فهو،الافدمون

قوانجاهو"فالحدالحدةعلاستدلالأوتعرض(45)"0غيره-من

الحيةالناطاتةالننكسذو،.لدونالقابلالجسدانه:الانسانفي

ماذكارنا.وسائركانتنفس!41!للنف!ى،جنساخيفان.الميتة

(46).لأترىاك،!اموف!همذاالح!واز:تيا!نكوسسائربنلهافصول

ككان"*.الآتية4*بلمالصين!طفااالبياني!صنادْالاعىوبومنثانيأ-

وااعراضررمني!جصدبتطجيزبضميز..فهوشيءكلتشبئاًمميز

امانوعينإلمطينقسمجامعاَرأساالتمييزفيكاونةمن،.حْؤاص

(47)10(-مشر.-.-اماوجد*

:نفعمهإلىينقسمالرسمانالمنطقيحزم17بئفكويرى

شكا!عليكونالحالبئهذاوهوةالمرسومكلبيعةيميزقسم-1

.(48)واحما"آنفي"،":رسم.

رسمصىورةكليكوذبذل!ثوهو،الطبيعةمذهلايميزقسم-2

.(491حدوليس

فهوْ،للرلص!مبتحا،تدم-زخابنيتقدمالاوائلماقألهعكوتأسيهمماً

ت!حْموياشندلا4لأْ-ويعوصْْ(4-.")أا-ةغيرهْْ"نم*للمؤصْوعمميز--ؤجيز-مفول"

واهؤ"الضحاكانهالأنساذفنيقوالث.ثلأرسموا"بمالرممطبيعة!ع
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كيإتياطهيمعتهعنمنبئاًوليسسواهمماللانسأنمميزترفىكافهو.الباكي

.(51)"والموتالحياةقبهط

الحد:بينالفرقيبين"ايضاحبوضعلهذهَالقضيةحزمابن"مناقشةوتنتهي

ؤالحد"ْ-ْثالتقريقاْدفعليهدهمْىالذيالفلسفيالاساسونبت،والرسم

فنفماواحدْ"كللانالمرسومفيءحموذوالرسمالمحدودفيمصمول

-تمييز-هالمرادالثيءجتسمنمأخوذ،التمييزكادْفاذا،فيهماموصفات

وا.عراضه.خواصه.ن،أخؤذأًكانواذا.ورسمآحداكانْفصولهومن

.(52)"ا!سماولفظةكاالحدلفظةلمغتىبيانهوانماوهذا.لاحد9رسم!كاكْ

نفحهالوقتفيْاشارةمعالمنطتيالتخليلصورمنصورةلتاوتهرض

عنةالمخبرسموا""انتإولا!وائلواتفق"،اللغويللتحليل.وازوبشكل

واتفاقموا-،وضمآعنهتخبرأذتريصلمنثَركذسموااذوعلى،موضوعأ

فا.ذاءقلت:...ال،!جاطوصىوففي،ا!مفةأوكونءحمولاالخبرسمواانعلى

لهو"صعْرر.وهواي.زيدمجلىمحمولمنطلق،موضوعفزيدمنطلؤزيد

.(53)0..-"0الرتبةِهْده*كلجاءاذاوالخبرالابتداءالنحويونهيمسي+اْدهو

،"!.".-.ةالمنطقية!افةفيلرس

ن!ثهماطاتالتماالملاحظفمن،المنطقيةالثقافةفيدرسأحزمابنثقاؤمهتقدم

افكرامضادر"تنوفيفيتسهممنطقبتيثقأفةْلْشزْنشدتالمنطقيةحزمابن

ا)رالهْص4ْ"4الفكرتا.لاتجاهاتنفصسهائؤقتفيؤتجابهةالاسلاميالر؟ى

المنطقيةْ.الموضوغات"-وتبسيط-بنشرقامذلاثولانجاز.المنطقيةللدراسات

منبمجمؤعةْ"ز:دهالذي+الايهاغوتجيكتابالمعرفيئ!مصدرهوكان

نقلزد"نشطيجوغا!سيالاكتابانلأوالحقيقية.انثطقيةالاصظلاخات
ة--ةيقطْنملااوسظوبىبأْ!منْالمصطلحاتْ-.هذهغق.!لوماتةَ

العربيالفكردائرةفيا،صطلحا!هذهترويجمنحزمابنضضع--"نا
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فيرهل.د*"يل"4"*،\رب\10"،،.ب"

أةأكأحر

\ذصبءيهما)

.!ل34)

مولاي!

والمقولة(33)جوهرًا"ها!ص!س"إعلىئافاق،

سميناهانكلفاتفثتنا،ءيرهثصخ!!انا،ا،ولا"تء.4

الىالانتباهخلالهمنيلفت"ر!!س%،منأفَاكما.لمي؟ب!لًْأل1ْ"،.ض!ا.ورءشفي!

..*ا؟ا001
الحجرجرمحو"قبىسمر:.تهإتابئاإ،يءايهء!"ء3طْ!.-سنح!-س/...ء"!ش!.،

يريهثم،زئبردالذهبقصىناث!في..8إءا!ايْقءبمنا!!دز:"يلأكَف!ثْتا-إئر

.(35)"نفسههوذلكحم!فب.إصوإ."-ضشمد.ْءا!".فيعسثمذ"َش؟صبر

هو"وا)همرصْالمتغايرة41المفدائكصكأتفيتيلىرلؤظ!؟،نجا،ةبرتفىإاأن*

الجرمْيمحمو)4هيايتيصْىاز4رئا*!دو4،اودرصي+برض"تصِزفىراء.و..َْ!ءكاض.ض:ء+ت"

واحدذلكلك.ْيوهوقاعدآئمقاثه؟؟،راكلئمأ.ةجهمغيء؟نأ.-:9!ا"ضئط؟إ"كِا،4

(36)"تحدثوصفةبهْدتصفة،ستضايرةس"اءابرو%.بهرأضهةاش.ا،"تنم

ْزمي!ةلاعهمية!ا:::511كحذ،َص،+ـهنة-" البعدكليعتهدللمسمياتلصنيف!صرركا،.

الخصائمالجوهر؟4اتوعبولالا،نْما"حادَكاا"!ب!.:ْ%افيوحرت(3\/)يَق1""إ

هذاةدمالايساغوجيكتابان.إكلارضقي1ء!!ه!ي%محسائصتعن.عرازب(!ة؟

واصْحبشكلعليه!يمنةالمنطقية"رسطوروخ!ا.ا!ا*حظومن،ف.؟ْ!متا

التصنيف.هذاالمضطثيةحزمأبنثةإفةت:..زوتد

اعتمدهاوالتيالسابتهةالكل!صنحيةالرؤتي!اماسعاى"نربمالنفرقوقييزء

بين:كذنكألات.افَوجمكا

إئحد:ا"!لا"-

طبيعةعلىدالاأل!!لبكونهحزمابنعندالحدكلتنى:"في

المنطقيوخطابه،الاخرىالاضياءعنمتعيزاًئهئريب:اثب"

مميزةفيهماهيطبيعةكل"دالة4لفثافثو؟المعىهذ!حاملاًجاء

(rA)0(15ا!هسمما.ئه
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\لرسم:/!نثا

الأشياءعنلل!ثيءمميزاًل!ءلأبكونهمص!صاااَفم"شابنوحدد

بخنلفالأساسهذاوقلى؟افيءطببعةعلىبداللبسأنهالا.الأخرى

للرسم،المعنىهذالناتنقلالبسيطةحزمابنحطودولعل.الرسمعنالحد

(NM)،0طبجةعلىدالةغيروهي،سواهممالهمميزة"بملفظةفهو

نظرتهمعنيكشف،رأيألملمتقدمينالم!طقيةحزمابن!"لعافةوتعرض

فاذاموضوعأالمكالتهذا.فيالاسم"سمواالمتقدمينانوتخبرنا،للاسم

بالحد،اوبالرسمبيانه!لرادالأسميعنونفانماالمو!وعيقولونسمعتهم

تمييزفهوحدكللانمحدصد،مرصومكلوليسمرسومدو،احمفكك

رسمكلوليس،"دإرسماو؟مضرسمحه،فكك:مهـساهمماالمرسوم

ومميزالمحدردلطبيصقيمميزفهوحدوكل!فاولامبيناًاالمرسولطبيعهَمميز،

(40)"0افى".شاعمفالرسم1"احرسمكلفليسلها

وانما،الرأيهذاعرضحدردعنديففلمالمنطقيحزمابنفكران

وقبل.لهتعديلاعرضثمومن،مخالفأموقف!وثبت،مناقشةلهاجرى

عبارة"؟هيال!صابقلمرأيحملتالتيالعبارةانالىاشارضيءكل

الأجناسمنمأخوذأليسالرسمانعلىقطعوالانهمتخليطوفيهاالمترجمين

(41)".والخواصالأعراضمنمأخوذهوانماوانه!والفصول

الآتية:النؤاطفيوحصرها،تناقفمواقفهمعنحزمابنكشفلقد

حدكلان"إلىذهبواعندماالتناقضدائرةفيوقعواانهم-اولا

بعفأناوالأعراضمنمأخوذالحدانفأوجبوا،رصم

(42)(01قيلمإقالوهضدوهذا،الفصولمنمأخوذالرسم

الحد،غيرالرممان"لملىذهبواعندمامذهبهمفيتناقضواوانهم+انيا-

(43)(01بعفالرعم.موالحدبانقطعواثم

م/4/ف.م.!
49
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:للفصا-!ل،ء

افعرفيالجهللحالةيتصدىحزمابننفذهاذياالتهلميميا)برناجان

ويدعوهالفصلحدود4معرذالىالمتعلملثلرويلفت.عجرهفي

كا،اْدهغيرلظنفلا))بممواق!بمنتجداولماهبر.مخالفةالي

.(59)"0لايعلمونالذيالجهأل!ءنكثيرلظن

فيمنهاقسمعلىيعترضوالتيالمتداونةالفهمحدودللقاريءويقدم

"ذكرتبمالنوعلمصعللحكتحا،يدبهويسلمرخَالاالكسىممنفهمهيقتربحين

وضعهماوليس،وخاصيأعاميأسموهماقسمينالفصلفيالاوائل

لانهماْ،صوابأالفلسفةفيهد!صقنالذيا)فضلؤيالكلامبابفيعخدنا

بعفتحتعنبعضهالانواعلايفصلا)ذيافىصلافيالكلامبابفياقعان.

ونفسحيالانساننفس:قائلْلك،فيقولحي:تقولانمثل.واحدكأر

الميتفالناطق.الميتالناطق:الحيفتقوك؟تهنيالحييقفأي،حيا!ماز

فهذا،ْ".الحيجنس!تحتالحمارنوعمنالانساننوعفصلا،فصلان

(65)(1ةلاماسواه،نريدافصلا

الخاه!ة:ابه،-9

الا،آخرمنظفيمصظلحعنبالحديثالمنطقيةحزمابنثقاؤ"تتعرض

له:التحديدمنضورتينلناولقدم*7الخاصخاط!صـههو

جميعفيانهاأي،للمخعوصمساو"ماكلو4الخاصىمنان-1

-(61)".ال!ئابهذافيبالكلامنةعدإذياوهذا.اشخاصه

..ض!بفيانهاأيبهاا!لخصو!مناخصءاهو"منهاوان-2

منفيههوفيمافانهْالكبرحالفيالشيبمثلوذلك.كلهالافياشخاصه

(62)"0وقتدودْوقت

الحدامقاتقومفهي:4الخاصبها!ومالتيالوظيفةعناقاريءاوتخبر

منعكسأ.مرمومهطرةيعلىدائراصحيحأرسماَفيهماكانبها"ويرسم

http://www.al-maktabeh.com



،لهْهدْااؤ!ماذ"يتناطقحيوكلثثبتناطقحيئت10افحات:ب"ولفانك

شصتلالينهاأي.اكأفسإتاءاوراذادورادووهذا*ت!صإا.لصرالانصكامو

(63)اوتحده.1(4؟ترسمهانتريدمماشيءعنه

ا(ضمييز4ْوهذا.الفصل4"وفصطلحالخاص.صطلحبين.تحبنراً)ناوتضر

لهْرقتمشيءفلأي:قائلقالفان":عليه4واجارمثارسؤاكشكلعلىجاء

الشيءعنْهم،امعمالايتوممهوالةصلإن:فالجواب؟وا)نمص*لقيالخاصبين

قدانفماتوهمانوالموتالنطقفأن6الشيءذلكالا؟جمطلانْفيههوا)دْي

ذلك.فبخلاف4الخاصواما.ألبفانسانأالشيءذلكيكنلمشيءمنعدما

يبطللمماكولايعرفحتى،واحد"ةجملةبالكلمهدوماإضحكاتوهمناولو

وال!فاصفةوالفقةالنحوفييتبهلماناضحكاعدأأجلمنولاامتنغالان!اق

(6!)".واضحبينفرقفهذا

:العرضخامسأَ-

لدىنلخظأ؟ناالارتيف.ىف!)االمصطلحاتت.،حيض1:رفىقاه،حصإلحان

يحودذلكل!لو.الأصطلاحبثذْااهتماماالمنطقيةحزمابن"قىاؤ،

ابنةفاُمث+انقلنااذاولانجدثد."بهالايساغوجيكتأباهتمامالى

المصطلح.لهذاوم!انيحدود"!ن"الابءاعْوجيئةْبأدلىماتتاجحزم

نجمصطلححزمأْبن!كافة!مومن،الايساغوجيلامتمامالداعاقويبدو

إئميئيةااللة!خاصوإشكل4الإنيمكوناتفيبحثهماساعرانهـماةا:رضا

صالضصاقوهذه،إكألواهرواالاشياء؟"تحمائضر"الاهتهـام-صعرفيذلكوجاء

أفردذلككافىاسا-سوغات.عرصي.اهووهنها8َجوهرقيمامو!فها

عصطلح*لمحدودتعرضآْبْءمبحفأ.جزئياًحزمابن4ْوثقاذالايسهاغوجيْ
.ضلهرا

كبيرينونرقاَاختلافاًهشاك،انالىالقارفيء4يقا!ن،اا"زن؟ا4بقاذتخبر

الفحملكاناذ:الآتياشثلباذلكوتبين.والعرءر4والخاصالفكحلبين
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-:قسمينالىيفكسمالارو3افياا"صظْكماأ"نرن.أفكا!وب"

يت!امجعلىالءا)2الاسماء4ثعلى!لقفىعاإالأكياْ:."ءْ.!االإ-31 تخوهدفي

وهدْا"،الابفادهاعنهاولاترتفعقهارا!تالدالأ(سةلةخاحصالمفى

للزومهفيهمماهواجزاءمن!فيءوشبههذاتيأت4!-تتذاصماه!صا

121)".أّيأفى

:اقسامثلالةالىينذ"مووجدتهاتي%!االى"%!أصمابنةا.:زتض(؟ةْض

مختلفةكثيرةاشخاصبهيسىنفظهثبرسإ(رحبص!إ؟.اتياان-1

جنسأيكودْالحالةهذهفي2الاسرانا:،ىفت:ىب؟إ"بمحاو:أنرتيف--+،ْاكمبفي
ناعلىفاتنمقنا؟انشيءذا5ما:قئآط!ا!إمنايإظث"إب!را.ىي..-+،،

صيغةعلىاستدلالاائتنثليرا1تيْ!!تت"!د؟و؟1إإ،ا.آ،تباف!ةفاأذ،إث!+":

(23)".جسم!ناطاس!هف؟مالئص:!:ل!ذتؤ:!!؟ءإ،رب1.4.*بص-إإؤ.س.

كثيرةاشخاصمجموعةبهيسصهـىل!في،ضجولءىن!حد؟؟أ*إتربزأكأَ،-2

يكونالحالةهْدهفيممالاانص!خآىت:ىب،لْيانراعكا*ااقى"ط":سإ5*تبرشة

،؟سميتالتيالجملةمنماهدْا:غافتم!أناكلق!بيماويبسا-بْ،.!""-رن؟

كتابعرضهالذي،لاسحدلااط(ء!ا(.نوغأ،خذ،:أ.لإنجصسد"ظ،صصكظ.:زإةْ

عليهوجوابسؤال-في!كقث!فا،فاقي*!ةمحزأةن:تازتيْت:،ب.دوإطْيى.إصفيكا"غ!ا

.(23)"اخي!افا:أطنهافي1و9لابحص،1+%ا%تير

مختلفةكثيرةاممثنحماصبهيسى!ظصورةت!مميكونإ.:اتياار+-3

وهو.،لهافصلايكونالحالةهذهفيالاهـمت؟اأي.رات"تأه*كااْواغها

فأتفقنا؟ممميتالتيالجملهَمنهذاشيءأي:اهمهذكالهمصالمنبى،"!جاب

.(26)"فهمىلاُ*ذ!!،كليناائاغك

علىدالبمثالث!تشصدكعادتهاا،"+أ!*مهحزان:اوْةإء!
"فيقال؟عليهوجواببسؤاليترددالمثالهذاأنوو%دنا،ذلنث
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!إ"ا"حؤضواقأسإضوا!.ءإيرض:اتء."إا:ذ:لاثفيقالما؟!انماةاأي

(1،!ُ)(أآس..زة"..اظ\يقص"*:إوإووا:إ"بءىفإ

الذاتيسمالأسالىنتفرتفاقيالمنثتب!حزمابنحتَإذلماوتجزتاغد

وهـولك!نوع:.والنامي:جضس"فا)محي.مبمالداكالمكثفرالمثال

(28)(1فصلةوالجردوالخوصفح.لاذو

الابءاتيضجيعلى:واىشماداًالاصطلاحهذاحزمابنويطلق:إ*يريا-ثانياً

!،تفارقةددلااقياشضء!جماعةعلى4االداصاءالاي4كأعلى

(29)أياه"بمفارقتهاولايفمهررلهمفارقتهاتتوهماوآ4فىهي"ما

الىينقصمإفى-ياالايمىمانالمنتلذسة"زمابن!غ!ازبزو،دت

ف!مين

بانواعهم.مختلفينعلى؟تدللفظشكلكليكونإخيرياان-1

يكونوذلك.عاماًعرضايكونابزالحاهذهفيالاسمأنهذا.يبني

.(30)عاماً"عرضاًفيكونأيجواب"في

باشخاصهممختلفينعليداوولفظصورهَىايكوناهيرياان-2،

وذلك:خاصطعرضاًيكون*إالحاهذهفيالاسمانبمعشىأي

(31)1(،صاخعرضاً-فيكونأيجواب"فييكون

الاخة:تحليلفيفلسفيةوؤية

اعتصما"تهاد8وةاللضءلمكوناتف!.فيتيتس*يماتيف"وغا0الابكتابمبول

المنظورهذاانةقي!تحلاوومجراها.التحليلفي،وجرتالمن!اقيتيحزمابن4دئاذ

امخروالنا.المنكاعيةارصطورن.سلفالىيصعد4للةالمغطقيالتهحليلفيالفلسني

اهد.هتعاالتيالصشرتال!ألاضحنجر"انيالمفظوركعذاانيجديت!ع!ملفلاهذهفي

.(32)%؟)/اإخولاتا)شهوركاتاةةاودجمهاوا)شيئ،التجليلْيارسطو

الجوهر."تزاصاكماؤا"ءنميتين"قول!ين"ات4*ال3"يد!تالهذه"نهضر

"ضيئءأعْوجيالأبمن4المتوأحزمابنبتصدتإ،اتهيوالاولى.والعرض
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اماأووضعهم.عرهمثقفيعموملدىمنطقيوعيتكوين،الاسلامي

إ"ظة-"ادائرةفيالمخخاصصانانةالح!إحولهااختلفالتىالت!ضيسقي

التعايشبامكانيةوالمؤمنالمنطقيةللدراساتالمؤيدالاولالطرف.العربية

لدائرةالم!طقيةالدراساتلدخولالرافضالثانيوالطرفيالدينيةالثقافةوبينبيغها

.الاملاىالعررىللهقلتغريبفعكتباشروافدةقاةتي8باعتبارهاوكطالهرالفكر

اجلمنوذلكالمنطكيةالاصطلاحاتمعانيالئقافيحزمابنتلاشاعلقد

منوسطوخلق.الاصطلاحاتهذهبحدودوالمستمكلالقاريءتعريف

مرحلةالىالانتقالثمومن.لهوالمستلمالمنطقيللخطابالمرسلبينالتفاهم

ةي!هذ"ثهمكيلالىوصولا،ا،فعكي1الصا،يثذفييبأوترع"مقيداًأكاةرأخرى

-:هيالاصطلاحاتوهذه.لهاطرتتحةالمنط!كطباإنهجتأخذمعرفية

الجنس:-اولا

مصطي!معانيعرضفيمنهجياًمسل!أالمنطذ4ِاحزابنثقافةسلكت

وهولهالابمعنى1برأيههووالذي!معنىمنافىتاودبتنظيستأ!دبف.الجنس

والصناعة،وزيرلكلوالوزارة،لاهلهاابصرةوا،تميملبنيمحعميم

للاشتغالوجهفلاضبطولاتمحصورغيروهذا.لاهلها

(54)"0به

تمثلتوالتىالمنطمةثتمافتهاه!طخالتيالاخريالمنهجيةالخطوةجاءت

لنوعينالجامع"الفظفهوالجنسمصطلحعلىومناسبةدالةدو،،،تعيينفي

وعمرو.+كزيدبعينهواحدشخصعكيدلولييس،فصاءداًالمخلوقاتمن

الابلاوكقولهالناس:كقولهفقطباشخاصهممختلفينجماعةولاعلى

كقولكوانواعهمباشخاصهمتختلفجماعةعلىلكن،4القباكقولكاو

والجنس.خيكلوالحيوالملائكاةوالناسالخيلكليدلالذيالحي

*--ممايقععلعلى)كن،"دهماتكأفهـ4ةمق.!"لىتخابرءايه3،!يقالذي

(00)"0الحدعليه
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الوع-ثافي

النوعلمصطلحمعنىوضعفينقديأنهجأالمنطكبتيأحزابن4ئةاذنهجت

الفكردائرةفيساثدةوجدتفاالتيالاراءاولافناقشىت

الاشكالحقيقةعنْلْفسهالوقتفطوكشفتالاسلاصيالعرليي

فيالنوع":سمواالاوائلانوجدتفقد.الاراءهذهلازبمالذي

اليونادْللغةاتباعأهذاوأرئ.الصورةوهوآخراسمأالمواضعفي

(ة6)".عندهمالاسمأْدهكاننربما

وتكوين،انذاكا،ر؟ى1المثةفلدىالفهمتمحيحذلك!تالهدفكانلقد

حزمابنثقافةاصدرتذلككلولتحقيقصحيحمنطقيوعينفسهالوقتفي

ةالهرباللغةفيعنهيترجماذيا)اعني)المتداولخىالمها(خاءيقتضيقرار،

ذابهذاتشتغللانولامةنىالمطلقالنوعواقعأعلى8بالصورة

.(1فيهلافاثدة

وانما،الداولفئالمهاخاءا،دودءندنثف31اإخطقياحزابنفكران

كلبهنسميانالىنقصد"انما:للنوع؟ديلمهنىع!ياء4الىذلك*دى
الملاتكا":حقولك+فقطبأشخاصها.ختلفةرسمهااوحدهافيمتفقةجمإعة

والصاموالبياضوالسوادوالجرادوالتفاحوللنخلوالنجو3والجنلهرالناس

.(57)".بعضهلأنهالجنستحتواخوالنوع.كلهذلكاشبها.ووالقعود

،انترىفهي،الزع"صطلحخصوصيةعنكاخعتت،يمالىوتنتهي

،)إويوجدمنهانوغكلعلىأدجنساسمتعكئيرةانواعآيجمع"الجشس

رخَالادونمنهانوعبهاكليختصولبصفاتتحتههيوتتباينجميعهافيحده

والأمدوالبغالوالخيلالناسالتسميةهذهتحتفيقعيُح:تقرلانكذلكو

بأرادةالمتحركالحساسهو:فقلتالحيحددتفاذا،الحيواناتوساثر

.(58)".جميعهافيوموجود،ماذكرنالكلجامعأايضأالحدهذاحان
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غيرفيلاتوجد"،نروالخاص(65)".اصلا4؟كلاز!لغيرفي"لايو%د

.(67)(1.أدجكثيرةانواعأ"يعمالعرضفان(66)"اصلا.مخصوصا

-:!وللعرضضسيماتذلكبعلىوضعتلقك

ثمبهضدونالانواعبعضفي"مايعرضالعرضاقساممنان-1

،الجزعوصفرةالخجلكحمرةوذلك.بعضدونبعفاحوالهفي

اشبهوماوالنومأوالقياوكالقعود،جدألهزوال4مريهوهذه،الهموكبدة

المولدةالاسباباستحالةفيههيمناحوالبهاتسخيلا!كوهذه،ذلك

.(68)".بعضمنبعضهااحوالهبهاولنفصل،لها

الكهلوكهولةالصبيكصبازوالاًابطأ)اماهوالعرضاقساممنان-2

("Cذلكاشبهوما a)0)

تزولانامكنلوالاأنها.اص!"مالايزالالعرضاقساممنوان-3

وفطسةالاقنىوقناالازرق4كزر،فيهماهيمعانيمنثيءيبطللم

(70)(1.!لذاشبهوماالعسلوحلاوةانغرابوسوادالافطس

تامبشكلاستوعبتالمنطقيةحزمابنثقافةانلديناواضحأا!بحلقد

يعدالكتابهذاوان.الصوريلفرفريومىالايساغوجيكتابمكونات

نءبكثيرالمضطقيةحزمابنثقافةزودامهمينمعرفم!نكل!لرينمنواحد،

.والابحاثوالادواتالمفاهيم

وهو،الآخرالمعرفيا،عه-درالى4اضاذالايىاغوجيكتاباسهم

التيالمنطقيةحزمابنذهنيةتثمكيلفيكبير،ثكل5َلارسطوالاورغانون

الاسلاميةالربيةالثقافةدائرةفيالمنطقيةادراصاتمكانةتعزيزفيشاركت
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اطعرويرفقطللتثليأنظر(92،

-ذرو!ثتابوو،ايخلكيالبحثفطاةيافار1رصيد؟فرحانجلوبمحمد-

109ص،1984-الأولاكأنون(2و1)العددحروت//نجيةيدراساتمجلة

هـمحكامنشور)بحثيناابنتللنةانطنياثروع؟فرحانجلوبمحمد-

94ص،1981ايلول(؟9)العدديروت/،حثابمجلة

انظر:المولهفهذاتفاع!لعلىللاطلاع(13)

,1954,Carnap.R., The Logical Syntax of Language., London-

.20-23.pp

33.يع1970،بيروت،14)المعاصرةالفلسفةفيمقدمة؟محليليابت-

,ic. London4!اكtrod. uction ofلاrnIس!modول;Stenbbing -L. s-

pp,1966.اءا10

الابوالمصدرحزم؟ابن(14)

الابقالممدر(15)

القمية:هذهنيللتفميلراجع(16)

.Morris.,78ا.1" Ch. W., Foundation of the theory of- signs-

3.Chicago, p

.,1960,r.0 A.J., Philosophy and. Language., OxFordس!Ay-

م"12-11.

12،صالابقالممدر؟حزماون(17)

93ص،ىق؟الاالمع!ذو(18)

اسابقالممد"ر(؟9)

مراجعهةى!اهالقاوينحيلالقديمةهذهعلمفمل؟شكلللاطلاع(20)

,1967,Ehlers. H. J.، Logic Modern and traditional, ohio-

.مم-ا2...

,1977,Precision, Language and Logic, Oxfordا.George-F. H-

.100-109.pp

ألابق،الممدرحزم؟ن؟ا(29)

15ص،الابقالمصدر(22!

يق؟الاالمصدر(23!

بقالادرالمص(2ْ4)

بقالسالمصدوا(52)

الصابقرالممط(62)
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في،الابلىلصدرا(82)

ْ*41ص،السابذالممدر(92)
!!:.!؟هص،الصابقالمعدو(03)

الابوالمصدر(12)

،-"....:انظر(32"

,Aristotle., Catgoriae., In the Works of Aristotle., Ox Ford.-

".*!19630

*،ص(ب964Aب-6)بغداد،انطقيةو!وانطرلة:خيلياجن-

159ص(399ول!شداد،ابرهانيللعلمارمطوتعيل؟لوحانجلوبمحط-

ولصس-".:"َ-"،بعدامو

16صالابق،؟الممطوحزمابن(32)

(،r)71-61صص،بذالارلممطا

،7ص،الساقيالمصدر(3،)

الابرالمصدر(36)

قيْصْ-*مراجعةالىهالقارينحيل،المنطقي!بعدهذاعلللالهلاع(27)

R,: Introduction to semantics and Formolization;'ْ!3"3جة-

76-77rard, 1956, ppةم"ح،ثققآب-اافئ

05 ، Elementary Lessons in Logic, Toronto, pp.فيذسبىبرJ. evonl.،-

..؟بر!ه4يَم!"

ص*سأالابلالممدو2حزمابن(38،

!3*،الايؤالممدر(39)

.ث،صه،لهابقالممدر،04)

+ىءصإلابقالممطو(4،)!

دلل،المصدوجبم(42)

بللسا!لممكوا0(34)

بقالساولممدا(44)

بقالصارلممدا(4،)
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


"9))

(50)

(5؟)

(ay)
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(55)

(1،)
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"59)

(60)

(69)

(62
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(61)

(iv)

(bA)

(69؟

(0v)

احابقاأمصدرأنظر
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الاللالمص

الابقالمددر

20-99صص،الابلالممدر

2ه!عالابد،الممعض

LRLJ1 ii-At

22عبىالالو،الصو

!ثولالمدىو

!ابلالممدر

الابلالمددر

34ص،الابلالمددر

الابلالمددر

الابقالمددو

الل!المددر

الابلىالممدو

03ص،الابلىلمعمرا

الايلالمملى

الابلالممدر

لابقالممدد

الابلالممهؤ

الجدير!عنeي.،لاعلاالنطلالف!طداياغوجيلاثرلمحاملةدرامةوكلوتوي

ارطونطلكتبصنالثاثالبزهلىل!حلهدالرعمنعد9لديهووانبالذكر

عثعازلإديننلصوهوأْةيرم؟الغةالىلهلديمةترجمةاولفيياغوجي"اكتاب

،ايعلكو،يلأ9"..ا:بير*تط)3،جاوسطونطد؟بدوي؟انظرا!دمثيتي(

11.،-1057،صصلرلريومر
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وإجا!صفا

والعباوةلاتالمقوكتاباوحؤمابن
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المصادرطبعةعنللدار!رتكشفالمنطكيةحزاوابقكتاباتتحليلان

2كتاباتا.لمصادرهذه-ابهبر،شًإواحماولل،ة!!ا%!سااظزذأ!اؤوكتهاقي

المظق.علمافيارسطو

يادتالاثرعنتفصيليبشكلتكشفدرامةافيجازالكصلهذاْ.ويهدف

بيانأجلومن.الاندلسيحزمابن-ثقافةعلىالمنطقيةاردطوكتاباتتركف

."فيهؤالمدخلالمنطقلحدالتقريب"كتاببتحليلالباحثقامالاثرهذا

ترويجفيخلالهمن،.*واسهمالمنطققضاياحزمابنفيه.عالجوهو-+بهتاب

.الاسلاميْالعررنيا)فكردائرةيْهلالمنطقيةالمافة

ارسطوكتاباتمنالمنطقية4+قاذمنكبيرآجزءًم.زحابناستمدلقد.

الثقافة؟دائرةفيالكتاباتلهذهالمتداو)4-الترجمةشلاك.نم..رشامببشكلسواء

التيالهربيةالمنطقيةالمصادرطريقعنوذئ!مب!اشرغيراوبشكل.العربية

.الكتاباتهذهعننقلت

الآتيين:المحورينكلالدرايه!ةوزعناإنممملامذاولانجاز

المنطقي.حزمابنفبهرفيالمقرلاتكقابأثر-الاول

.العبارةوكتابحزبمابن4ئقاؤ-إثانيا

المنطقي:حزمابنفكرفيالمقولاتيكعابأثر

للاصطلاحبير!تلانحوتنحوتسصقيلاتالمقركتابعلىحزمابنيطلق

المنطتنقياسا-تا!اساتأصب!ذلكمنارافى.ولعله(1)المئرفىةلم("الاسماءوهيالمنح!في

ابنس!حتعننفسهإوؤتافيوتكشفالا!سلابقياروربباالةلمحاةقىدائرةفي

المنحتميةااشقافةاوهنها.ب!أمةالواةدةا)ثقافات"تثيرمماالتيالغر؟4؟"رص!حزم

الاينلامي.أحرلميااالفكرْمغْمتنكاعلتيغيرظلتاذا+4بخاص

للتس!يةفطالفةظامرهافيت!ير..،المفر"دةبالاسمأءالكتابهذاتسفيةان

!ليونانيةالتصميةاورددقف،اْدهثيرتؤحدإخقبقاانالا.ارسطواطاقهاالتي

السابقيؤتد-رأيناحزمن؟اسلكهالذياث4المسمذاان.باتَعلالهذاالمتداولة
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غرضهان.المنطقيةالئقافةترويجمنغرضهعننفسهالوقتفيويكهـشف

اثقافةداثرةفيالمنطقيةاللراساتمكانةيعززمنطقيوعيل!شتفيتحدد

.الاسما*ب!العربية

المنطقيةحزمابنثقافةن5وهمم!كير،جزءأالمكولات!بث!كا!لةول

و.دارسته.عليه،الإطلاعينبغيالكتابهذاانءالكارييخبرافخمددبهذاوهو

ناالىيعودذلكولعل،ارصطووضبه!التيالاخرىالمنئسا:يئالمؤلنماتفبل

اللغةفيالمسىوهو،محعبهمنارم!طاطاليسبه-ماةدأاول"هو13تابهذا

(2)*".المنالاتلهشرا:5معنا،سياهكاورعلاقابرته؟ة!ا

ثقافي-الاول:جانبينقيالكتابهذامنالمنصتريةاحزمابنل!كاز*استفادت

الفكرعلىالمنطقيةللثقافةتطبيقاتايجادأي،توجيهيوالثاني،)تننماجمري(

دراصةونحاؤلالثقافيالجابعلىبحثناينحصروهناالاسلابيإشدىا

-:يةاقيَالفرعبتيالمحاورفياجانبا!ا

المنطقي:التحليلزاويةمقألاسماء

منمكنتها.معرفيبزادالمنمملتعية"زمابنثزافةتلاالمكرب!لالزود

ساعاتعلى.للوقوففرصةومنحتها،ةع!طنم4زاوتمنالأسماءتهةوليمل!حل

ثقافةعرفتلقدلها.مقابلاتعنال!ربيةا)كةافيالبحثثمومن،ءاص!،الا

:الاسماءمنانواعخمسةحزمابن

ا،بفكة:اوالمواطئةالامهمماء)آ(

المسصىبكون،المنطقيحزمابنفكرفيدد!تيالاصماءمنالنرع!ذاان

كلفانبموحيحي:"كقولنا؟معأوحلهاصمهفيالثانيى!دايوانق

المقولاتكتابفيوالناظر(r)"..اصصهفيالآخريوافبنالمس!شهذينمنواحد

و"نودوط"رااةعارإفيْبقاوخماإءئي+نوص.؟لهبد،.4او!ت41ةة-"!أافى

.141حؤمابن
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لمختلفة:اءلاسماا(ب)

ا،صهىؤيهيكونالاس!اءءنالنوعهذاانالىحزمابنثقاؤبزذهبت

هذينفان،وحماررجل:)ابهتولنا!وحدهاسمهفيالثانيالمسىيخا)ف

تكاشفلاردطوالمقولاتكغابمراجعةولعل(5)"0مختلفانلفثلان

.(6)حزمابناعتمدهالذيذاتهالتدمِنوضع،انهللدارس

المشتركة:الاسماء(")

المسىيه!افقالمسمىانفيالامصماءمنالنوعهذاطبيعةحزمابنعين

فيالاستعلاءفيالمباليللطائرنسركقولنا:"حدهفيويخالفاسمهفي

-الفرسحافر-إفرسااعضاءلبعضوقولناالبجفيأكلدي1االجو

(7)(14اللهفيفي!هوممااهأاشبهوماا(!سماءفيالذيللنجموقوانا،)!.ر،نسر

حزمابنف،،ـهولهلأفغةا،ش!باستحل!لشْيئالمنط!ئيإلخطابهذايفيد

4العرب4!ؤ(ورغانون1)منطق!مص!صسأتنجيإتجهميدالمنحقيةاإ*تَأؤتيانشرمن

.)-8لم(.اليونانيةللقتيارهـ"فوبأورغاتوذشبيه

المترادفة:الاسماء(د)

يوافقالمسىانفي:الأسماءمنالنوخلهذات!دي!آحزماءتوضع

وهر،وضيولنسنور:ان)وقممل"اسط4فيويخالفه،5،!حفيالمممهمى

شفصعلعلى%إ"اووقوعاًيق!قاوحلمهاوهيئ،مختلفةالالفاظهذهفان

دف!ااؤ.لافييلجاذياالفأرلصيداليتفيئالمتؤذالنوعاشخاصمن

المنطقيةارسطونصوصعلىوالواقف(9)".خلقهفيالاسدو-،ثمبهتالأكال

منالنوعلهذاارستلوتحليلات!نحزمابنثزإؤغاستلهمتهإذياالحديعلم

(01)الاسماء

المشقة:الاسماء)هـ(

يكوذانوهو،صاءالاسمنالنوحلهذاتحدثداًالمنط!4حزهابن"قىاةذتقدم

صفةفييتفةانأنهماالا4رنوعهخصالذياسمه"وفيحدهفيالمسى

!.م/5/ف.هـ
a!
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وإماجسمانيةاما،منهمامشتقاسمفيالامشراكلهماأوجبتصفاتهمامن

وطائر"ابيضثوب:عقىولنافالجسء!انية،4اوهبكانتحالانفمهءانية

د"غيرحدهالمسمياتهذد!ن،واحدكالفان،اسضورجل،ابيف

سيأنفيكلهااشتركتوؤد،صاحبهاسمغيرنوعهفيواسمه،صاحبه

(11).شصجاعورجللهثجماعاسدكقولناوالنفحانية.ابيفمنهاواحدكل

للدارساضهرت01المنطقيةارسحوابنصوصحزمابننصوصمقابا4ان

حزمابنمادامبرأينااصبيعياًالامرهذاودل(12)التطا؟قمنبهبيرةاب!ادا

تغهرفانهوالخلقالابداعاما،العوبيةباللغةخماص(منطقةتأسيسينشد

وبذلك.والفقهيةاللغويئالجوانبفياجراهالذيالتطبيقفيواضحبشكل

الاسلاميبالفكراجونانيئاالمن!قمزجحدودعندلاك!فحزمابنعمليصبح

آخرغرضلانجازالمنطقمذااستخدامنشدوانما.(13)الغزاليعندهوكا

الام!لامية.والعقائدادربيةاللغةاورغانونتأسيسوهو

:سماءالامننوعينبينالمنطقيةحزمابنثقافةميزتلقد

(14)"ريخكعلمنهاواحدكل"يةحإتياوهيبمتي9ارواإالامحماءويشمل-الاول

من.اننوعلهذاكاملةمعابىطيجد،ارسطونصوص!فيوالشاظر

الاسماءان(1!).التصنيفعملتفيلديهتص!تخى،موهي.الاسماء

الممهاب!ته.4الخمسالاوجهفيحزمابنحددماالتيهيا!امةإ

مناسنوعاوهذا،"المختصهَالاسحاء""تزمابنعليهويطلق-الثاني

وهي،اودلتخصهض:الاشخاصالاشياءبينللتمييزتطلقالاسماء

لازمأال!شتمراراًولاتستقرتجدلوقد،تختلفوامافيها"تتفقاما

.....بذلثكلاسييممىمنهاشاءولو،الممصمىباختياري!سنانما

رجلاسمفياسداووزتديداوزوعمروزتد:قولائ!نحووذلك

ارسطوتكلملتد(16)"0ذلكاشبهوماارفأاسمهفياوكافور

1)عليهدالةامثا4وؤدمالاسماء.نالنوعهذاعن V).
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المنطقي:التحايلزاويةمنالكلام

لل!بز،المنعقياالتحليليفيا،للكلامتقسيمأالمنط!تيحزمابن"قاةتهتقهمدم

بتقديرالمفردوالكلام،و.ركصمنرد؟قسمينينقهمىمالكلامانالىفتذهب

(18)"كلذاشبهوماوزيدرجل:كةولك،نفسهمناكثردة4فا))لايفيدحزمابن

الاسماءقائمةت!تيندرجعندهوهوالكلام.نالنوعهذايناقشوارسطو

(19)الكلاممنجزءبذلكوهي،واقعةعنولاتخبر،اوشخصآشيئةتعينالتي

.العبارةكتابمننقلوهذا

وهوواقعةعنتخبرلانها،الإسماءمناعقدبنيةفهوالمركبالكلاماما

التحليلفيتفيفإقياالمنطقيةتايو!ىسملامقآخرص!توىلنايعرضبذلك

وماحيوالاونءإن.اميرزتد:كقولك،صحيح!خبرأيفيدك"والمركب

.(20)"ذلك.اشبه

للكلاممسهبأمنطكمأتحليلالارسطوالاورغانونكتابقارىءويواجه

(Y1).عليهدالهتوضيحيةامثلةمجموعةويضع،لديهالمركب

مننوعيقبينا(تمييزثؤافتهحملشهاالتيالتحليلاتمقحزمنبا،دشنلقد

:الكلامفىالمكونات

!ermsالحدود،المنطقيالاصطلاحفيوهي،المفرفىة-الاسماءالاول

.(22)اللغةاولياتوهي(Conceعمsالمفاهيماو)

بناءباعتبارهاpropositionsالةضاياوهي،المركبةءام!عالا-الثاني

يتألفبناء)الةول(الكضيةلانوذلكالمفرداتمنتعقيدآاكثر

.(2!)اكثراوحدينمن

فوجدت)القول(المركبتقسيماتالىالمنطكيةأحزابنثقافةوتعرضت

-الاستفهاموهو-استخباروإماخبرإما"هياق!سامخمسهَالىينقسمانه

وليسالعبارةكتابفطالناظرولهل(24)"امروإماة.هراوإمنداءوإما
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(25)المركبالكلاَمكلنالأنواعهذهعناءوقفقداهـىصبويجدالم!ولات

.حزاابنبهاقاممحال!تيءتي!!همفرء.الا:هذا

ارسرإواص!دردحكص.ميل!ق،والاتوالكلنالانواعهذهحزمابننالهشاقد

الاقوالمنوالأمروالتمضيوالنداءالاستفغامانوهوإد"سلارتاكتابفي

حزمابنعنما،المنط!با)جمصثان(2آ)"بذكولاص"ىثفيها"لايةعإيا

وهوالاقوالمنالاولإفوعاكليركزارسطوعنداإنطقكطإبحثاشأنشأنه

وا)كابإ!هدقايدخل"ففيه،قأ!ن،اعلماء4؟يهتما)ذيالموفىوع،الخبر

صحيحهضءنالثنجكايتح.نهإبنبتيافاسدوفي+عات،ألاواا)ضروهـدع!"وومه

بالقول:المتأخرونالاوائلقصديا؟او،ا)*المفيؤضيىتيكلغلىإبرهاناتترم

.(!7)"وغيرهاإطبيحياتاكلنمهساتوكل،إف!راخاجمجدخلوتحته

بلضتيدر!ملاالالسم)الحدتيرت،غسكأايضاحوضءالىهفاككمن،نتغي

مكونهوفالاس!م،صكأم(اراتبلضتيالمركب)الاس!مالةضيةيئولحزم(ابن

للحدودانتزائهثىِ(نصق،الو+صضيلا)ذيإشرطاوان!4*الامكوناتكلاتبسيط

متفقسحضىولهااثراد،!.اشخاصاواشهاءىىدلا)!لهاتكوذان6)الاسماء(

(كاذباوصادق)بشكلخبرآَلنايغزلمركب؟ناءالهضباذحينفي.عليه

الاخرىاطالاقواءنالةضيهفميزالاساسهذاوعاىبر.حماداوظاهرةعن

إكاذ"ب)82(ااوثد!حعإايحتملقولابكونها(!.الا!ا"تفياطءا"ظلا،)الاستفهام

للغة:المنطقيوالتحليلرث!علااقولات

ابن4ثقاؤان!وبمحرور41ححذا4ى!ابمهانبدءن"أواليهبمشيرامراولان

ويقرد،المنطقيةواراءهارسطوكتاباتالجانبحثذافيبجاريالمغطقيهَحزم

فيهاتتناوإولصفش،تعصدفيه"تواإدخلاإنطقلحد"القرثبعتا؟4في

العشر.المقولات
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فلمميكن(كلضالأت3كدئيلم،أ-قي)وفية"مبَ":،،طة.إقواكحي،1%ةيم:س*اإ:.!الأر."ات

جذلكقي8اصواا*تداولازب+َأ"إيىلانه"ا.:*!لاب"تذأ!ؤينرأرساغ"اعاعضهـ!،

.(29)(إملمبقياالمفا!مكلنباءا(مت)وهيهر+!!فية"ةْا،-إااإ+رزتهلغات

يهدفكانولهلمه.إشح!لاءنالجانبهذافيارلصبضصشمابنيتاخ

قربيهغاتبرمنت!لكبتر!وءذهزاوير2كلناءربب4أيت!للتحليلرمحاو)تيأاسة*ااذلكمن

الثكا!تيدائرةفيإنلمبقياللغاتالتحليلكلن"عوذخمي+.ا!زعي!د"ايبهاإخمايىتيااما

للهتي.المنئلطبابناءاوطبيصتيشروطالم!الانتباهلإلفاتوذلك،إمربيةا

وظيفتهاوبيانالمكولاتهذهيت!يبطعنفهمصورةتقديمالامكانوفي

منحزمابنثكاةبز4إناكلاتزودعقذإكفيمهتمدينالتحليلفيالمنطةمة

نعصوص:

الجوهر:مقولةاولا-

.مادكطءاو!صلر!قوالبهـياا!سلاته"سحانشيءحكقبلنوى

إت،ثاخ"استخبيتفَايتههـظيميمجملو!ثأضتهشيفاانيرواففت.للتصنيف

العددالكثيرة،الخارجىالعا)ممكوناتوتفظيمترتيبفيتهمننا،العدفىقليل2

العموثهـنهيالمقولاتوهذهوالمعرةته.التفكيرفياقتصادتتيعملبتيانها

تصنيفاجراءكلنتمكنعالب4امكاناتعلىتحتويبحيثإمالبتي.اوالثمموليتي

.(35)الخارجيالهالممكوناتلمجمل

ل!مل!فكريمكاا!لارلك!ضو!نحزمابنثزإزةوكطلنثوا!سراؤلأتَ!ن،!

إشمصاذلكلانجازولاتص8خرصاووالمجا!عافي.ا.ةصاؤؤ*إا.حوجوصأتتحشجت

ا(ررثرارؤوسا"اولوهي.الجوهرتولتيهياكتيلاتهذهكلنوا"ة،ةوان

وهو،فيهمحمولتيوباقيهالها.حامللانهالابضاس.اجناسافهاؤدمناإيا

إتجواهر:ااشخاصرالاوائلت!صوبانفدمى!اقائصغغيروهيبننمهمس2.قائم

وثوبد)اخوعبعبداللهوبيروعمراًا،ة؟زبذلكية!هتالاوائلاجواهرا

.(31)ذلك"اشبهوماعمرو،

A%
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عنكا.ثمفآفيهنلحظ،الجوهرمكولكللطبيعةتحا،يداًحزاابنويقدم

التصنيف:فيالمقو)4هذهبهابغوما)قيإوظيفةا

Laفامابم"يومأبالتضافىوضحتواناصلا،أْفلاضدالجواهران)آتم

.(32)(1فقطكيفياتهاتتضادانهايراد

فياشد"حمارلايكوناي،أضعفولااشدلايقالالجوهران)ب(

.(33)(1آخرافسمانمنانمسانيةاضعفأنسان.ولا.آخرحمارمنالحماريته

ناصنفي،.تالهَبةاعراضوهيللكيفياتحاهلالجوهران)ص(

كزتد"بمذلكفىالاعلىمثالاحزمابنلناويةدم،باقثابتمرابى

المرضاوعز!نلامناصفرهو،ومرةشيخهو،ومرةصهىهومرة

،النارمنلقربهحارموومرة،الشمسمناسمرهوومرة

زيدوهوقائمأ،ومرةقاعد،ومرة،الثلجمنلقربهباردواخرى

.(3!)"نفسه

الكمية:-مقولةئاني!

عمليةفيالرئيسيةالمزولةهوالجوهرانالىهنانشيرانالضروريمن

فهيان!خالباقيةالمقولإتاما.للغةالمنطقيالنحليلفيتفيدالتيالتصنيف

.)المو!وع(الجوهرعاكاتحملمحمولات

التصنيف!فيفيد،الكميةلمقولةفهمأالمنحلقيةحزمابنثقافةعرضتلقد

ناحيةمنالمقولاتهذهعلىيعتمدالذيالمنطقيالتحليلوفي،ناحيةمن

.اخرى

وموجوداتهالخارحيالعالمالىكيةرؤيةتشكلت4إوَعملاهذهعلىوتأسيستما

)الرياضي(الكميالتحليل!نصورةعنالمتمو)4هذهافصحتوبذلك

فيالمستخدمةللوسائلمنطةىتحليلاجراءمنمكنتوكذلك.للعالم

الاتجاههذاوفي،اللغاتهيالوسائلهذهومن،فهمهاوالعالمف!و
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منالمستخدعةللغات)رياضي(كميتحاليلامثانيةةاو!تملاهذهأناتقدم

(351الاضصىالانساْيةوالمعارفإملومافيل

درؤىعليهتعتمدثابتمرجعهيالكميةم!ولةانذلكمنتظهر

جميعيفسرواحدمبدأومو،الخارحي!إالعا،وجوداتمنكثيرةمتغيرات

زاويةمنالعالمالىالنظرامكانية41المقوهذهتفس!حوبذلك.تالموجودا!ذه

الاخير.مه!نكااؤىمنطقيةهقو)4هوالك!باعتبارمنطقية

لازعصطوالمقولاتكتابمقالمنقو)4المنطكيةحزمابنمافة8حددتلقد

هو"الكمية:ذلكاوضحتامتنةواعطتناطبب+تها!وبتتالكميةحددت

الاضعف.ولاالاشدلاتقبلوالكمية،بكمادؤالفيهحسنمعى.كل

ايضأ،ذلكفيشهاأضعفولا،خمسةانهـافيخ!س!ةمناشدتقولليصت

يخلوولا،4الكمبغيرفيلاتوجدالكميةوخاص"4....ددعكلوهكذا

وناتصوزائدوقليلوكثيرمساوولامساوفهـوالكميةانواعمننوعمنها

فقطللثمانية4مساووغيرجن،4والاللثمانيةمس!اوةةرم!!لاهذهتقولفانك

.(36)(1الكميةانواعجميعفيوهكذا

الوتتفيوتكشفالكميةانواعفيهتبينللكميةمنطقيأتصنيفأوتفح

ناالاواثل"ذكر،للموجوداتتكميمعنيظهرمعرفيمسارعننفسه

ثمالخطثمالسطحثمالجرمثمالعدداولها:انواعسبعةعلىتغالكمية

احدهماقسهين،علىالسبعةهذهمص!قنتثم،استمولاثمالزمانثمالمكان

(rv)(1متصلوالآخرمنفصل

الهالمموجوداتتفسيرفيالكميةدورعنفيهاتكشفأمملةلناوتكدم

ذلك:ناَيبالامكانوفي..ختفةزواياومنالخارجي

:)1!ريممام(للاجرامالكميالعفسير)آ(

موجوداتهي،للاجرامريافىيمأتفمميرآالمنطقيةحزمابن4ثقاؤعرضت

خلالمن!حققذلكان،4لةا،ْطقيالخليلفييةباخار%ى.االطلم
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ائ!في"ثه:-مقولةاثأئا

تصنيفؤعثصإ"إترموقذماإن!إتيةحزاابئ4ثقانزْزدمت

تيمعرفياسس!محلىيعتهممدالموقفوحهمذا.الخارجيالهالمموجودات

التصنهم!.في)النوعية(الكيفيةالجوانبعلىالأكايمداي.!دجد

تمكظمفاهيمايجادإلىابماحثاؤد!التصنيففيالاسسهذه:ان

وكفالطبيهيةوالظواهرالاجسامبينالتصنيفعطيةاجراءمن

بينها.القائمةوالفروقالاختلافات

بتقديم،للموجوداتالكيفيالتشيرعنحديثهأحزابنيستهل

؟دليلثالباصئزودا(تيالمةولةباعتبارطالكيفيةمعنىعنفهم

خلالمنالمنطكيالتح!لفي.ويفيداولاوالتمييزالضصنيففبمعرفي

فالكيفيةبموالثلواهرالاشياءعلىودالةمعبرةلغويةمفاهيمايجاد

وغير،الانفسذواتالاجرامجمح!تعلىت!اقبما"كلهي

وخمولوعدموعنىوسةمصحةحالكلنالأنفرذوات

الخوفكحمفرة:.زايلةذكرناالتيرو.الاأكانتوسواء،ولون

كصفرةمزايلةغيركانتاو،الهموكدرةالخجلوحمرة

(!4)البلور"وبياضالقاروسوادالدموحمرةالبقلوخضرةالذهب

إلىالاشارةداخله!ئييحملالكيفنيالتفسيرانإلىالانتباهوتلفت

انواعوالكيفيات"للاشياء،المختلفةالكيفياتبينالتضادوجود

نوعفيكونcالتضاديثخالكيفيةانواعض!بففي،حداًكثيرة

.)هـ4(بذاتهما"إخرلنوعضىدأمنها

للتفسيرالتنظيرحدودعندتقفلمةالمنطقهحزمابن4ثقاةادْ

التضادمذاعلىودالةكاشفةامثلةالاتجاهبهذا.قدمتوانما،الكيفي

اعراضإأجميكلبمهيال!يفياتانإلمطت!فيرفهـى،اكيفياتابين

وتمييزوجبنوشجاعةوصخفوحزموحمقعقلمنالنن!س

،7
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وبغضرواضاروفقوورعوغضبورضىوجهلوءلمموبلادة

ا!حلاموئراعيبوالمجساتوالرواثحالطعومومنها،وحب

.،46)،الاْعراضو!ائرالاشكارجميعفيوالصوروالبردوالحر

الاضافة:مقولةرابعأ-

وتهنميد،تاد!%ومللاخصنيفاعمليةنيالمقولةول،تسهم

عن!انتف!إلىالباحثتدعفهي،المنطقيالتحليلنيكذلك

ثفيت!سفلاعنهاكرففإكطاالموضوعاتعنمعبرةلغويةمفاهيم

.اخو.جوثاتبقاجراهاي!ياالتمييزعمليةمنبضغطوذلك

،ةفا!خيالاأتيلمقر،بمقى"المن!لمشيةاحزبمابنثقافةعرضتلةد

لإل.ألاك،مظو"صابهشيء!ثين"نسبه،انهاإلىفذمبت

إلإكوز!يتهمنهاىئرهوماإلىباضافتهالاقليلا!يكونلاالذي

.(47)((ندرهمنفلرهوحمهاب

كلقصنىصتا.ا:ا)فرفيخددبفيموالداضسالثارىءوزودت

ر-تيميقذ*.جمق،)فيأَنرفسا*صذاتوبعت،الملأضافةمكولةاصتخدام

؟و4:ءد،كأصالأضحربثبات.ضيواحدككئباتم!جانسبت

في،"احصما!.%:كل،تحتا:،بر.!آاعبتجانسين5قولناومعنىينافيه

لأأرنصانأ%ء""بأفيع،3كنىوالمففادْ..ا!"اقالتيالعشرالمقولات

.(4،؟؟)الآخر"بثباتالامنهماواحديثبت

:الزمانمقولةخامسأ-

،ث100والأ"اهرإ!ف!التهصيخطعملب3ا"جراءنيع(وَتملاهذهتفيد

ى،يف؟انلغوجب(إ:*ظيلا)و!قلكللغةألحتَسكأ!ااالتحليلْروتُعين

أكىالزم!عةالآناتعنلهرترةمفاهيمايجادنيالباحثتساعد

.والاْحا،أثالظواهروقوعبهايرتبط
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دِه"ط!*خفا،لأفياعا%(-أس!؟لمضحزبم3بئأ4"افىْةتء.+ةيو

واا!ءاَئأكصواالاجص،1بىتتربطاتودححذهفيوكي،الزمان

ا!جرموجود"مدةالزكلانانؤبزى،وسكونهاماه!جالابين

مدةتكانلمولومدةتكنلمجرميكنلمفلومتحركأاوساكانأ

)9!ا(".جرم"يكنلم

،والأحداث)إظواهردأجدتص!يفأا)زمانمقولةعرضتلقد

،ت!قوظواهري!وعات"لإثإلىالمظواهرتصنيففهي

وظواهر.ا)زمانابعادكلنبعدوحوالماضيذمةفبفأصبرت

وهذه،ستترعوظؤاهر.الحاضراوالحالبعصوهذا،الآذواقت

ذلاثإلىانتبيتحزماث*اقتيانْْ.ا&تجزبلبُعدضمنتندرج

هي!،-!يإ11وهضمسنم"اخدهما،)إزمانئلائياأمي!مقتوقدمت

النحويونيسهيهأي112وهوآتصَثمْرمافىثم!ااطال!فائنحويون

.(،5)(1ل.ثب..9اإنمدلا

الافى4وابرادإزماناابعادبهنالمتلكبتيحزمابئثضَافةوت!ابل

وهيَءا)!خويا)تصنيفاجراءفيَ"تفيداكابلةوهذه.علينها41الدا

الاولوية،!برضا!حلاا)زكل!منرتوانماالحدودهذهعندتؤفبم

للغةافياطاةس()اواطالل*ذت!نموبالمؤابل.كلائ!اضداضبَا

إباذبقيطااليبز060ءإاادالاإ-ةىاغا%10الالأخرى"ادئف*!ااسإط""طاد

والمو"!\،،..-وم:...(او!،إلأزه":-اه"؟ز-،ه.تْالموجود"؟ا"اسذم

.(51)!(مافيجبإشهـعانايْفو!كَب؟اإاحاد1"مئادحوالأفثاتكلن

المكانمقولهَسادس!-

منثا.إذو،)تموجودا"،تآخرز!تكأالمكادْمثهصرةتدم!9

وذماعا"الموجوداتتشغلهْهذهالذعبالمكايْىالحيزتحدإدخلال

عبم،تحققهذاانلئغةالمنطقياشحليلاعمليتيفينكسهإضقتافب
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ا،تمولةهذعءلى!اكءفاهيمءتإبمحوثاراتجاهالباحثتحفبكأطريق

!ىف*بالهت.":إ01؟لأا!"ر:فىتالموبضداتتلخاكيكاإاحتالأكلبىتقير!جنإ)

إ!خر.ا

س!ؤالبصيغةالمزثلت!هذهحدودحزمابئزقافةعرضت

اين:لفنة:بآينالسؤالفيبوابأكانما"كلضبمعليهواجاذ

وقامنزلهفياوبالز!ساوالممصجدفي:المجيبفيقول؟محمد

.(52)(1ذإيثاشبه

الباقية:المقولات-سابعأَ

ناقثتفىطكية"تحليلاتصن!ارسطوتركه-،همحكائتماداً

4)!قموهي،الاخبرةالارجتال.ةملاا،نطكيةحزمن.اثكافى2

والفعلالمالثومذولة.أ%صةامصطلحعليهايتللقإقيوا،4الهية

إلىكلضاةتي.خلقيةاجملاحات!اتشكللاتالمقوومذه.واإنفل

.الساب!ةالمنولات

،للموجو*اتاتصنهفا!مليةئي!افئولاتمذهاسهصت

المنئيةفيالتحليلعمليةاجراءفينفسهاوذتاْيوساعدت

مناما+ااموبىداتلىلىللنثلرعدةاختيارابت)امباحثوزد.ت

انتقاءعمليةينجزكل"رربطا!ثتبأا!مجافيوحنزته.مختلفةزوايا

الموجوداقى.عليهاتكوناقياللحالاتمزابل،4لغوتبحنما!م

،المقولاتلهذهت!ريفاتحزمابئثقافتيقات*تلا،

فذههتبموظيفمهاوبتت،منهاةل:قم-كلطبيصتيفيها"فىدت

نوعوميفيهاشكللاصحيحةحيممية"حيالنصبةْ"قو)4انإلى

المتمكان4هبالنصبةفمعهفالاسمبهاخصواانهمالاالانواعلاهـن

اشبهوماواضطجاعهبروكهاو4ق!وداو.فيه.حقيامهالمكاتزب

(؟!ب)لأذلاث"
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فيجرءكلفاذ..الجرمعلىواخاما"دا"اذبمالاجرامزب"اسمحمصراب

علب4:متفقبمكه*اريوجصعدفىوالمسىا"تي،ءتظمامدق،د"أ.صذلمه،الماا

.(38)(1الكمبتيبابفيالجرمادخلوافلهذا..ميلواماذراعا.اوشبراما

:للسطوحالكميالعفسير)ب(

منطقبتيضوابطوضعفييسهمفهو،المنطكيالتحليلثيالتفسىيرهذايفيد

هذاأنإلممانشيرانلابصوهما.بالصطوحخاصةلغودلممفاهيماختيارعند

للمفهوميكونانوهو،المفاهيماختيارفبمنطتهيشرطعنيكشفالامر

لنا!ددهندسيئبعدالسطحانمنيأتيوهذا.الخارحيال!المفيدلااتي

كتابمنالمنكو)ي!أحزوزقاؤتهـابن.الخارجياا!لاجوانبمن"انباً

هوالجرمعلىبالممصاحمقيالعدد"وقوعبميأرياضتضءنراًلهؤ"متالمزولات

جرماً،لاقى،رمحلمنقطعهوالسطحان...حلحالمصعكوقوعهنشى

والمسءاحص4،كاناجراي،ذلكر!ءا.إوًاارضهوإماهواءوإماكلاءإما

(!9)"مذروع.عدودما.!دارلهصمحغل!لاذثاغ."اماءك،ا"خحاعل"تحع

:للخكلوطالكميالعفسير(")

خلالمنوذلك،للهبزالمئئلقيللتحليلاخرىتهالكمبتهـنرصمؤولتراتاحت

علالعددوقوع"اما،الخطلمساصتي)عددي(رياضيئبا!م!حصورةتقديمها

ايضاَلهالمذكورفالخط..وانئطاعهمبم!!حلمتناهيموفالخط،الخط

()هـث"!فىودقمذرو!وهيهـ*ا"4

:،مكانا!كاميالعفسير(!)

بمجملهاهيآخربمعئاوالخارجيالعالملموجوداتوعاءهوالمكانان

لهادمتالتيالموضوحَاتضمنادرجتهأحزابن4ثقاؤوان.امكفتهؤشكل

مكافي.".مز!ْساصلىا!اابر"فىالهرن**تذ"،.*إا!ان!4،%نمذ)اثو،ياضيمار-"إبا

الوقوف4فرصدشحهخلالمن.المنطغيالباخكاافادتالأساسهذاوعلى
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"وا:طَبيق"،حاهمكول،مقايجانباهذاعلى!أالدااالغويةالابددياتعلى

؟.انر،!."ضا!-تالانهالاجراممنجراادض!فالمحَاعا،نالم!طعلىادطدوقوع

وإتضَنا"سَأبنمفيدْْقكلصماي،ذللثوغيرب!صاطوإماء،.وإماهواء

.(؟1)معدود"وذرعمساحةذكرنامماشيء

:لازمانالكمي)هـ(العفسبر

!!عذلإثئية،ةس!ض*َءللزماقرياضيري،ضتمبي*اغتبالكميةمقولةانشغلت

لد+هه:بٍس+اَتإ!أئليخايلبالض.:الامثبتيتاية!ئيامروهذا.ارسطومخللات

.)إزمان!إريأضبتىالزاويةهذهمنالمفا!مإلمءالتحلرفييفيد

إت-إربيىإالرالمسكونات2،ؤفييزالمههالابعادمنبعدامانإااعتبرتلئد

نءخ!!قيم"6ت!ضإيجادهمفااذهنياالمستوىعلتثيرنفسهالوتتوهيفي

ا%-9ن!ص"نرمافيحما،يسْاجاء.المنطقيةبالضوابطوملتزمة،الابعادهذه

إلزمادْ،علىإتاءداوتوع)إراما؟الخارحيال!عالممكوناتضمنالتفسير

إلعاءدوفىوعوجودكلنوجهفهذاومستكبلوماضيحمااط:ئلالةفالازمنة

.(42)(1الزمانعلى

:للاؤوالالكميال!فسبر)و(

وفئخةيناَعمهاوهي،الاهصبزغايرنطاخرىمسألةالكميةمقولةتثير

ولمتت،المنثَ*"حزمابئثزإفةمذاإلىاشارتوقد،للاقوالحساب

اسباءاعنحصيضدفيهذاجاء.لئدرياضيةاللغةبناءاعادةامكانيةإلىالانسباه

ائلٍالم*إأرا:فاكأا:ا!توك"واما،للغةالرياضيابناءواللموسي!ىالرياضي

ءْصوف!-عد*أذ!اثلكلفات،الكلاممهافْيوعدد،اللحوننغمعدد.بذلك

جرا":"وت؟ص!"،ْ،ابالصرتالمسصموقيالحروفايضأبذلكوارادوا..ذاتهكئن

*شن!ةمورة..ي!و.ا!بخاءحرو!،العامةتسيميهاالتيوهي،الكلام

(43)،معدودة
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خصواافهم"الابمةح!ص!اضافةبانهاالمالث4ضإمةو"فىفىت

للجوهرمتملكأالاضازتيمنكانما-اإثبؤ-الا!"!،6مب

جوهرمنمركبوهو.الملكح!يحقةو+ض%اإضبئههاوما-إإو"**."َد

تأثير،بكونهللفهلتعريفأووضهت.(541و-افى،فة"ره!."!-."

هل!حماناما،آخرجرمفىءالمحئضأاطزتا"َاإة،.كاْ
""""!صماور..رمقت.ر!َتت

عنيحيلهانواما،ئفسهنوخيلبسهوزرضهىن:؟بصله*4..!"*أس؟10

،مجرد،فعلاَيفعلادْواما،آخرتابْمي؟ع%فع"ضأ"4ب!ء!

j- zfSحدودتوعيت.(00)8ذلكاشبهوما:المتف!إ:إثموااث

كالمحترقذكرناي!لاا(فعللقبول"المض!!ءبانها4.1(نفرلضإقي

اشه4ومابالابرةوالمخيطبالسكين+أحوالمنةإخماربىاو.المستحيل

.(56)ذمك"

:-جديدةمنطقيةزاويةمنالالعاءل!حت

بتحليل،المقولاتكتابمنادتفيدةالمن!تيحزمافيثكافهتتقا!م

البحثويبدأ.التغايرمفهوموهوجديدمن!طقيضوء.مفهومفيَللاصماء

هوفالتغايربمعليه4أداامثلةواعطاءأ!تغايرامهىبجيانحزمابئءخما.اإندحقي

يخعلامختلفاناسماناوواحداسمامه!مح%شيثنقوحلشخصينل5َ،)

ر!أكمنهماواحدكلاناي..ضرورةمتغايرانفهما،ءئ!هلدونتئأد

!رنيزيدوثوب،عروعلمغيرزيدومجلم،عمروغير.تريى،الأخر

محمد،بياضغيرخالدوليانه!،عمروطولغيرزيدوطوك،"أخاثوب

.(57)(1موجوديئوكل،قطأايغهم!شينينكلوهكذا

ومن،ارسطومنطقياتالىيعودالموضوعاتهذهاثارةفلأا(غضلان

كانلقد،المنط!ةحزمابنثقافةضمنهومن،أ).رفكاامخ!ىالمفإنمكراإفثم

مفاهيمشيوعمنهااهدافتجملةتحةيقا،وضو!اتهذهاثاردمنإشرضا

يت!نباعلىاص!خدامهاينهكس:التي،وانوضوح4تلئة""سوطكاأء:1تتو

بهامة.المختبنةالطميةوالمحارفبخامححهْ"اخةاكيب"و

VA
http://www.al-maktabeh.com



والمهرفي،ائثكافيامشويشاحالةانهاءهو،الاب!ولحزمابنغرضل!لو

والمهرفية.إثافيتياالفوضىظامرةانتشارامامالطريقوقطع

حديثهاخلالمن،/المنطكيالمتنروعهذاعنحزاابئ4ْثقاؤعبرتلقد

هي:الاقسهاموهذه.التغايرمفهومضوءفيَالاسماءتقسيمعن

معبرةامثلةفيمالقمصهذاماهيةواوضحت،امثالاغياراسماء-اولا

هذاوسوادالغرابمذ"كسوادحيالامثالفأغياربمودالة

الانواعمنواحدنوعتحتيغماوكلوالديناروكالدينارالثوب

.(58)"5غيراوجرمصمنالاشخاتليالتي

عدةفيالاسماءمنالنوعهذاطبيعة،وبينتخلافاغياراسماءثاني!-

والاتكاءوالكياموالحمرةوالبياضوالدرهم"كا)دينار،4امثا

تحتاومختلفيننوصنتحتوعماوكلوالحمرةوكالدينار

.(59)(1مختلفينجنسين

الاسماءمنمص!قلاهذاحدودواظهرت.اضداداغياراسماءثالثاً-

طريْمغنياممااقتممىآلفثلتينكل"هـفيفالافىداد،دالةباكلشلة

وسائط،بينهماوكانواحدةم!ولزتحتواقعينوكانا،البعد

والبياضداو!لاكواحدجنع!قتحتمختلفبقنوصيئتحتْفاما

الاذين:الشحكالجرداوكاَا"ونجفرتحتواقعانهصاالاذاذ

إرذيلة،واإفيضمي!إتياوهما،مختلنمهاءجن!سكل*قتحتواوحماننوعانهما

.(651(1ذكرناالمجامعانجنسانهماذينالمارذيلةواكالقضياتيواما

خلال.منالاسماءمنالنوعهذاناقشت؟متناؤيةاغياراسماءرابعأ-

فهي،عليهاا)ررالةوالامثلةالمتنافيتيبالاغيارالمقصوددي،احت

ارتغاذاوكانبينهماوسائطولاابعداطرفيفي.ايضأاقتسما"ما

والاجتماعوالموتالحياةمثلإثوذا،الآخروغاحصهما

.(أ1)ذلك"اشبهوماومرضهالعضووصحةوالافزاق
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:العباوةوكثابحزمابندلتافة

حملهاي"أاالمنتلكيةالافكاربتروتالخاص!ا!*"حا،يئ"نرمابئل!فء،ب!لة

نشرفيبذلهالذيالجهدمعمتناغمأ،أ+ربياالك!صداشرةفي11*.إهـةحطب

،حزمابنبهانشغلامراولانالباحثلأحظفف".المقوالأتكتاباء*نار

منطتيمصطلحنحتفقدوفهلاَ،13ستابكذاناو!ألازءكأيجاوض!!م

.(62)الاخبارمصطلحوهو،ب!لاهذاانجاثعاىداد

المنطكب4التراكهبمنمستوىيعالجإبمارةاكتابانالمهرزفوست

اْدهمكوناتإلمماحزمابئولشير.!63)اد..ضاياوصيًا.،اي"سوالاحنز;ابإماا

المجموعة"الاسماءفييبحثفيو،ةالمعبرأْةصا!ناا.*"ناتهليباص،بإَحظا

.(64)(1المركا+ةسح!صماوذمه!اص!غإف4بئالمول

ومن.لديهالمنطتميإنمهمادائرةدث!كيلفيًآ،ىلمدسراًالكلستاتاكذاذةب.

فيمعالجتهنحاول،4المنطزثةآفيقتكؤنئياحَقابأبلهأءاأثركاثفا.:كال

:الاتأنحرنج!االحاور

ألاسم:رسم!وفيت!منطةيةولؤى

تحديدآ،المنطقيةحزمابنث!افةثضعيتمي!تنحااارسطوارث.عقاقيحاش؟

فرقتوان.مبنرْمادْعلىأسا"تلأباتفاتموضوع)/همكمو،ت؟!ه،،لافىسوم

.(65)همعشاه،!ْسلهثيءت6صق"إدلم.دزأْرنبا

يقدمه،المنطقعلممادةْيتعلييئيما؟سز.ء!ا%صسكلذايزكأ%واد،ت

ملاحثلاتءنالدعر*رهذايقدمماذا:هشانرفعه4Jالم(إ!ءؤا.ثاطم.صن:ا4"ال

نعرضها،اسؤالاهذاعلىنؤترح!االتيالاجا؟4ان؟جث.إواصحابع!قي

الأي!:ا(!ص!اطفي

وهذه،الصوتيةازاويةامنالاسمإلىحزمابئ4نهاوآرتْ-اولا

نشرهاانالا.الاولالمعلمفكرإلىتصها،كانتوان.4طيرفكرة
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-ضرورةالىالانجتباهفتتفقا،بماهميتهلهاهربىاء"نمكرداثرةفي

لمصالحنسجله.إمروهذا.العرييةلاخمةالصوئيةالابحاثتأسيس

.-حزمابن

وهذه،حعينسزمنعلىيدللافهو،الزمن*منمجردألاسمان+ثانيأ-

.الإغويا!عحليلفيوتفيد.،-المنطقي1ل!حليلنيمهمةقضية

حالةفيالعوتمستوىعلىم!واء،اجزاءإلىالاسمتجزثةأنْ-كالث!-

:9لاسميتولان،الكتابةحالةفي.الحروفمس!توىعلىاوا!عطق

المشتويات،كلبكلععناهفيهايفقد،مفهومة،غير.لقظيةلعبةلمالى

.(6+)والاجتماعيةو4والمهنو-وادلاليةالرمزية

قىريففيوردتالتيالحما،ودمنحدلكلشرحأحزمابئم+لقافةوتقدم

-يستوعبلغوياعطلاح*هوبلألفاق"داموضوعالحدان.يرىفهو؟*سم

.علىدإ،لاَمثالاوتعوض.ةايكطيى1شيءخصائصعنتبرالتيالمهانيكل

-ا.لأح!فب،العمقالطويلالراعيمممتانعلىبالر"كاتفاق؟ذلك

.(67)"أ،بكليروالركوبللحملالمتخذ،ا(ذنبالقصير،القوائمالهالي،الظهر

"علىيدللافانه،البعِر"ثلمسىعلىتدلعلامةباعتبارهالام!موان

c)مسعتهبل"ولاماضولاحاللا،.معينفيسافى LjA, (6Aبهتابرى

وان.(69)سحزمابنذكرهاانياذانهاالحدودهذهيجد،لاوسطو.للهبارة

تفقدالتجزئة0لان،نجزئتهيمكنلاوارسطوحزمابئثقافةبعتهديرالاسم

قسمتهاذاوانت"؟ذلكعلىتمثيلأيقدمحزموابئ،عليهالدالمعناهالاسم

.(70)ا)بير"معىعلىيدللمبعي:فقلت

المنطقي:-يخيروالكلام.المنطقي،لكلام

ا،نواعسىتمييزعن،العبارةكتابمنالمنقولةْحزمايئةفاقث-تفصجم-

،ةق!نلإربئ،-النحونوشغابلت.،لمئطقيوغرالمنطةىالكا،ثمبينالكلاممن
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لاصطلاحاتاضتخدامةلديهاونلحظ.والمفاهيمالادواتاستخدامناحيةمن

منطقيغنرهوماكلواستبعادتي.منحقهإزاويةكلتالكلاأتحليلإلىثير4منطقه

اللهوعبدصبحد!يز:كقولكأوزيدقام:"كقولاثبمبحثهادائرةمن

وجموغيره.نعنهللمخبرمميزاسبماحدهمااشمينمنيقومفالخبر.منطلق

8(71)"المحمولوهوغيبرهمنعنهالاخبارمميزةصفةوالثافاالموضوع

علمفيالمعلمدوريمارسحزمابنادْالنميشهراْدهفيالمتأملان

المنطقيمص(حاابنالتمييزكيفيةعنالتلمييدرسهفييكشف،المنطق

المنصقياالتحليلبيبنيميزاخرىناحجةومننإحيةمنهذا.المنطقيغيروالكلابم

انهويلاحظ.بىالمفاهيمالادواتجهةمنوذلك.لهااللغوياتحليلواللغة

.ذلاثكلتبيقتوضيحيةامثلةقدموانماانتنظيرحدودعنديقفلم

نتبعهاثم،قدمهاالتيامثلتهاولانضعحزمابئافكارتوضيحوياتجاه

النم:اثارهماضوءْيبالتحليل

زيدقام:،الاولإنموذتا

!همحيحد،زاثاقياالنمودْج

منطلقعبدالذ

ذلاثولعل،المنطقيَغيرالكلاأعلىدالمثالهوالاوكالنموذجأن

يمكنْانمسألة.*وهذهمازمنعلىدلتلكلاحتوتالجملةانإلىيعود

الاخويالتحليلبهاينشغل

منهص"مثالوكل،المنطقيئالكلااعاكامثاليتيقدم4أفااثاثاافصوذتاما

.ذوحمح،ا*ىسياثايَىوا،الموضوخعليهيطلقالاول!ن!!سامنيتألف

تحملصفةالمحموليكونخينفب.الصفاتعليهتحملماهو،وأطوضىوع

المنطقي.التحليلهووهذا..قضيةيؤلفانوالاثنان.(72)الموضوخعلى

والقضية.صوكوالم!هي+.الموضوقيومفاهمه
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ن.لتألف،.فيدةجماتيانهعلى.نهماكلإلىفينظراللغوفيالتحليل101

ومنطلق.صيح.نكلهوخبرومن.وعبداللهزيد!نكلهو.جتدأ

اجطة.وا،الخبر،المبتداْ؟هيالاخويالتحليلومفاهيم

التامة:والا"لهوالالناقصةالاقوال

قائمخبر"انهإلىت!ذو،القولطبيعةالمنطقيةحزمابئثقافةناقشت

مفرفىاتمنيتألففهو،"لفطن"من.ركبلغويبناءوالقول."بنفسه

بامثلتهاتميزتانهاالا،التنظيرفيارسطوتتاجهناوهي،معناهامنهمالكل

محمدفىلكنبيمحمدقلت"اذاْ،ادربيتينوالذاكرةالاخةخصوصيةعلىالدا(4"

.(73)نهي"محمدبةولك"مرادكبهضكل

الباحثلاحظوةد.من!اقيتي4ةوع!:محمولموضوعمنالقوليتألف

العلائاتعنطب4فكرةوقدهـت،الةضيةهذهعالجتقدحزمابن4ئقاؤان

الموضوعتشدروابطافنطقيةالهلاقاتباعتبار،وغيرهاكالعطف؟المنطقية

"واما،القولعليهايطلقصيغةتركيبهيالنهائية"والمحضلة،المحمولإلى

وضكلتالفاظوهي!المعنىفيحروفأالنحويونيسميهاالتيفهيالربط

والخبر،المخبروبين،والصفةالاسموبين،والاسمالاسمالموصلةللمعاني

.(4V)(1ادارافيزيد:كقولاث

قولك:"فادْالناقمطفالقول،التامالناقموالقولالقولبنوميزت

هذيمثاجتماعحكميكنفلم..تمامهبهماالخبريتملماسمانالحسنالعقل

التاموالقوك(75)بهما"ْالمعنىْتمالاذيناجتماعكحكمالناقصينالافظين

.(76)تامأ"كلامأ"كان..زيد"ماتمثلْ

الصدقيحتملوالموجب،سالبأاوموجبأيكوناناماالخبريوالقول

واصادقة"نوَكياناما،السالبالقولْيْقالحالوكذلك،الكذباو

تكونوبذللثبمالقضيةا!طلاحالاقوالمنإنوخاهذاعلىونطلقكاذبأ

وإماا"يجاباماقدمناكماوالخبر"بمالبهذباوالصدقيحتملتامقولالقفية
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ايضأوالمنفي،!دقأيكونانواماكذبأيكوناناماوالموجب،نفي

.(VV)"كاذبةواماصادقةفاماقضيةسميذكرناكاتماذافالخبر.كذك

همعضايا:منطقيلحايل

فيالملاحظمنانوالحقيقة.وقاطعةةق،همإلىالقضيةحزمابنقسم

بعفالشيءئخالف،نىدهجديدةمنطقيةاصطلاحاتظهورالتقسيمات

.(VA)،قاطعةو)مابشرطمعلقة"امافا)كضية.المتداواتيالمنطقيةالاصطلاحات

الموجبة،ةقمل!ملاف؟موجبةاوسالبةاما،المعلقةالقضيةانإلىوذهب

:"كقولاثبماالمىالبةوالمعلقة.(79)"الليلكاناشمساغابتإذا:"كقولك

انسانكل"الموجبةالقاط!تيوالقضية.(8،)نهاراً"يكنلمالشمسغابتان

ل!.و!81!!يانها!ااو)م!اولا"بادخمالتكونوالسالبة،جوهر"

جوهر.الانسان.نواحدلا:ذلك

!ف،لا*ضاياقيمتحديدني"النفي"المنطقيةا.لاقةادورحزمابئويناقش

اذاا.لم.كاذبةانفيابفةلتصبحصادقةكانتفاذا؟الةضية4قيهئقلب

علىالحروفهذهمنشيئأادخلت"فاذا،صادقةتصبحفانهاكاذبةكانت

ذاغير4"لا.كاذبةقضية،اللهغيرالاه:حقةالنفيصاركاذبةقضهتي

فهذاكاذبأكنتصادقةقضيةعلىالحروفهذهادخلتiiiو.صدقت

.(82)والايجاب"السلب،الاولسمته"ذي

"اماوجهيقبمعلىتكونانهاللىوذ!،الشرطيةا(قضيهَعنوتكلم

وجهين:علىتكونالمتصلةأشرطيةاوالةضبة.(Ar)"فاصلمفموامامتصل

سالبةواما.(84)لاالليلكانالشمسغابتان:"كقولكموجبةاما

الشرطيةالقضيةاماAO(0)نهارأ"يكنلمالشمستطلعلمان:!كقولا!

.(86)يزل"لموإمامحدثإماالعالم:"قولك:مثلفهي،الفا!لةالمقسمة

:انوإعثلاثةإلىالقضاياحزمابئقسملقد
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ا!ول-

الثاني-

واحدشخصعنخبراكانتما"وهي،4المخصوصالقضايا

،ايجاباوبنفينوعهمجصخعنلاباعيافهماشخا!عناو

.(87)"ّيحوعمرو،خليقتيوفلان..منطلقغيرزيد:كقولك

عام،برهانمنهايقوملاالمخصوصةالقضيةانالىالقارىءوينبه

برهانمنهيقوملامخصوص!سميناهالذيالقسمهذاانواعلم"

.(AA)ذلك"منفتحفظعام

ا!عضايا!نا)وعمذاحزمابنيقسمالاسوارذاتا(قضايا

ناحبهومن.سالبةوقضاياموجبةقضايا:الىالكيفناحيةمن

هذهبحددالاتجاهوبهذا.جزئيةوقضاياكليةقضايا:إلىالكم

كل:كقولمكعمومبلفظوخما"فالكلي،القضايامنالانواع

بلفظوخماوالجزئي.ذلكاشبهوماواحدلااوجميعاو

ذلك.اشبهوماقطعةاوطائةةاوجزءاوبعض:كقولكتبعيض

وهذه.القسمينهذيئعلىالنغيحروفادخالانفياْوقسما

إلمسماةهيالمتبقنالتبهمضاوالمتيةنا*حرماتطيالتيالاسماء.

ومن،شكلهم!ائراودائرتهنيبها..المحيطكالسورلانهااسوار،

.(89)الصحي!البرهانيقوم..هذا

القضايا؟ن!مالانولمعهذهعلىدا)لمةامث!ةلناويعرض

وا..نهاقالناسمند"اولااواحياءالنهسجميع.."كقولك

اناسابعضلاالنفيفيوكقولاث..كاتبالناسبعض:قولك

.(ه!5)حجر"

ةلميشير،الكليا)سورفيهايس!خدمالتىالكيفيةالىالمتعلمويوجهْ

عنهالمخبرقبلاي،الموضوعقبلإلانضعانيجوز"لاانهإلى

حيانسانكل:قلتاذالانك،الخبروهو،المحمولقبللا

.(91)"كذبت،حيكلُالانسان:قلتوإذا،صدقت
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والامتناع:الامكانالوجوبقضايا-الثالث

هي:ةالقضايامنؤلإ"4انواععنحزمابنتكلملقد

فالواحبة!منهأنوعلكلفهمأوتدم.والممتن!4والممكنة4واجب1ا

هي،تعبيرهحدعلىاو!وظهورهاوجوبهايقتفيالتيهي

ذلك:علىدالامثالالناويعرض."كونهمنلابدممايكون"ما

!92)"صباحكلالشمس"طلوع

وذلل!"تكونلاوقدتكرند-"التيهيالممكنةاتحضيةااما

هيبانهاالممتنعةالكضيةْوبدد.(93)"،دغتمطرانتوتنا"مثل

.(94)(1كاملايوماَالماءتحتالانسانكقاءاليهسبيل"لاالتي

النفي:علاقةفيتعليميدوس

يفيده،تبيمياًدرلبهمةوالمتعلمللقارىءالمنطقيةحزماب!ثقاة4ْتزض

لامحموليكونالنفيانإلىوينبهه،انفيابهايغالتيالكيفيةكلالاطلاعفي

المنطقي،الاستعمالفيتفيا،5امور.جملةمتناولهفيوتضع.للموضوعوليسى

انما..المفيدالنني"،الصوابجادةم!المرسمفينفسهاوقتافيوتعينه

لهتوجبثم-الاسمتئبتلانكللموصوعلالللمحمهيكونانحكمه

(95)عنه"تنفيهااوصفة

النفي:علاقةاستخدامحالهَفيالمختلفةالاوجهوتبين

هناؤيذكر.المنطتيشرطهاخارتالننهيلعلالهُةالمتعلماستخدام-الاول

علللدلا)4الأوائلاطلكهالذي"محصلةغير"قضيةاصطلإح

عنهالمخبرالاسنموهوئصتْالموضوعولو"،الاستخداْماْده

منطلق،لازيد:كقولكعنهتخبرمعنئعلىتحصللمت!ل

.(96)"معهالانطلإقونفيزيدُْنفياللفظهذاظاهرلان

Alhttp://www.al-maktabeh.com



ويشير-المتعلمقبلمنالمنطقيةالعلاقةلهذهالصحيحاالاستخداإئاني-ا

هذاعنلافبيرالاوائكاطلقهاذقيا"4مسلو"قضيةحال-طصاالى

وا،منطلقغيرريد:تقولانوانخا.الصواب"-االاستخدا

الا-نطلاق(01()79(عنهونفيتزيدهاًأثبتقدفتكون.منطلقأاويىر

هذهعلىالدا)4الرموزاستخدامضوءفيا(نفيءلاقةمناقشةالىوتعود

ذا،لا!تعلمالتحذيرمننوعأأحزابن"طابفيالباحثلاحظفقدلإقةالكل

قبلأيبمعنهالمخبرلاقبلالخبرقبلالنفيئحر!يضعانعليهتشترصا-

الخبرقبلالنفيحرفتضعانالاشكالورفعالبياناردت"اذا:المحهول

.(98)1(لإحيزيد:لو!تفحيد!ز:خصمكفيقول،عنهالمخبرلاقبل

ا(نفي:علاقةلانواعتفصل!وتعرض

قبلالنفيعلاقةتوضعالنوعهذاوفي:المحصلةغيرالنفي48ءلإ-الاول

.(99)..الموصْوع

ءلاقةالنوعهذافيترضع.:والمتغيرةالمججلةغيرالنفيةجتَالءالثالْي:

(015).المحمولقبلأخرىمرةوتوضع،الموضوعقبلمرةالنفي

المحمول،قبلالنفيعلافةتوضعالنوعكلوهذا:المتغيرةالنفي4علاز-الثالث

.(151)"فقط

قبلالنوعهذافيالنفيعلاقةوتوضح:4المسلوإالنفي4علا-الراج

(102)السورذاتالتمضيةفياإحموفي

قبلالنفيعلاقةفيهتكونالنوعهذاان:ضةالنفالنفيعلاقة-الخامس

1)الةضيةسور 5 r).

:والكذبالصدقناحيةمنالقضاياقبم،

الصدقناحيهَمنالقضايالقيمبدولعنالمنطقيةحزمابن،ثقافةكشفت

الآتي:با)شكلالجدولهذامكوناتعرضالامكانفي،والكذب

87
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ارثعلىواعتمادا:إوللبةالكلية،!عظداالموجبةالكليةا!عظيااولاْ.-

اذا4الموب-الكليةالةضيةدانالىحزمابنيذهبارسطوإلمنطقى

ثول".كاذبةتكونالسالبةالكليةالتمضيةن.اف،-صادقةكانت!

:ولاقلتاذا،كذب-.ونهـفيهجقفهذا،حي،انسانلَك:صلك

.(104)،حملأالناسمنواحد

السالبة:الجيزليلاوا!عضاياالموجبةالجزثيةأ!مضايا-لاني!

"النوع9لهذوالكذبالصدققيمئحديد*الىحزمأبنلهكافةذهبت

فافىصادقةكانتاذا-الموجبةالجزئيةالقضيةانالى،ا!عضايامن

النلص!بعضى:"قولمك.مثل4كاذتكونالسالبةالجزئيةالقضية

.11ب!)"كذبحيالناسلابعفسونفيهحقفذلاثحي

السالبة:9لجزأيةءوا!عضماياالموجةالبهليةا!همابا:هـألثأ

تكرنالموجبةالكليةالقضاياانيببن،الةضاياهذهقيمجدولان

كأذبة".مثل"قولك"تكونالسالبةأنجزئيةالكضاياامنيب،امئادصادقة

،كذبحيالناسلابعضى..ونفيه،صلمحقحيالناسكل

.(106)"النافيةوتكذباداًالموجبةفتصدق

السالبة:الكلبةوا!مضاياالموجبةالجزئيةالقضايارابعأ-

الموجبة-الجزثيةالقضاياانعنالمَضاياهنهقيمجدوليكشف

كاذبة،ئكون-السالبةالكليةالؤضاياوهونفيهابينما،صادقةتكون

الناسمنواحدليس:ونفيه،حقحيبعفالناس"قولكمثل

.ْ(أ.V)"النافيةوتكذبالموجبةفتصدق،كذبحيا

اليوفالهية.-.للغةالمنطغني.التحليلمننماذجوالعبارةالمقولاتكتابقدم

اليونانية.للغة)اورغانون،خاصعنطق-عضو،لئذ-من"ارسطوهدت،وكان
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المنطزجة،ذفىتهتشكيلفيالكتا"قهذيئمناستفادبحثناموفوعحزمابئوان

)اورغانون(خاصمنفقتأسيعى،المنط!يةالافكار!رويجخلالمنسىوقد

.ةس!علا-للغة

بترويجهاقامالتيالمنطةلهيةالافكارعندالوقؤلهْف!لالفصلهذافيحاولوبحثنا

لمالأفكارهذهانلناظهرلق".الاسلاميةالعربيهْالثقاةتيدائرةفيحزمابئ

وذتاث،4بالةاهميةحزمابئيدعلىاكتسبتبل،التنظيرمستوىعندتبىَ

فيه.والمدخا!المنطتىووالقريبكتاببها!الت!-اضييقبمات!هلطمن

ألعرفي.الل!"لاورغانونناجزتأمميسوقعإلىتظبي!يبشكلممعتوالتي
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امش:لهوا

نظر:ا(9)

د.اح!ان،تحقيقفيهوالمدعلالمنطقلحدايفريب؟الاندلسيحزمابن

836صتجاريخ(ب!ودْبيروت،اْلحياةميهبةدار

الابقالمعطر(2)

الابقالممدو(3)

انظر:(4)

.Categoriae, In the works of. Aristotle. Trns. by.D
-Oxford,"ا928,ا5لإ!

بيروت94)ب!ويالرحمند.عبدلهولدمحققه،و!رافطلوكذلك

33ص

السابقالمعدرحزم؟ابن(5)

انو:(6)
Op. Cit., 158B

34صارسطو،نطق؟بدويتذلكولارن

37-36صص،السابقالممدر؟حزمابن(7)

انظر؟(8)

.Op.ه Cit

3،صارصطو،منطق؟بدويعدذلكلارن

37صالابق،الممدر:حزمابن(9)

انظر:(10)

.Opهـ. Cit

3،صارسطو،شطق؟بدويعدذكوتارن

الابق؟الممدرحزمابن(11)

:!نا(121
Op. Cit., 157B

.33صارصطو،نطق؟بدويعندذكولارن

انظر:(13)

الفمل(1986)المومل،بر!لاعدالمظلعلمفيتا!مار؟محابخا

ايونانيالمنطقمنالعربيلق!لا

الابق؟الممدرحزمابن(14)

تاأنثورعباس

Aristotاء."-

"Ros؟"

014A)لاتلمقوا

,.Aristotle

..Aristotle

,.Aristotle

,.Aristotle

مولف؟للاوا
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:!نا(15)

(96)

(97)

(18)

(19)

(20)

(21)

حأ،..

24-33صصارصطو(نطلبدريعندفىكولارن

380-27صمى،الابق؟الممدرصزمابن

انظر:

أح405

24صارصطو،؟فطق.بدويعندفىلكنjولا

28!ع!ابق،؟الممدرعزمابن

:!نا

Cit., 179B

،..ص،العبار-ةو!رانطل؟بدو،عدفىلكوتارن

الابل؟المددوحزمابن

انظر:

ه".

ه".

".istotle"أ.

،15Arافء؟)!م.ه

.Aristotle., Op

Aristotle., Op. Cit., 180A

ء-101،صارصبو،نطو؟عد.بدويرلكولاون

!انطر:(22)

118.I.: troduction to Logic., pلأ7،"ى"أ،إث"

انظو:(23)

21.Aristotle' s syllogistic., London, 193q; pص"ث"ْى5أ!؟،."..،اق.ء.!

!ابق.؟المصدرحزمابن(24)

انظر:(25)

(26)

(27)

،منط!بدويعند!ذولاون

الابق.الممدو؟حزمابن

وانظر:

اذمفو،

1808,.Cit3غما،.

10030يم102صكص

يبم+اأصع(دعأجد*

8.Aristotle.- Op. Cit

103!مارمطؤ؟نطق،بدويعدث!رولارن

39،صالسا؟قالممدرعزم؟ابن

!.ؤ1ث.؟؟!ا،وفوغةبْلحذاارولضنصبكلحزمن؟،عتتبعضولاحطنا

.3..انظر:ركعلي !ie.;. Op. Cttة-"A
103سى،إرمطومنكالىَ(بدويت&ْذاونول

!9
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281)

(29)

(30)!

(31)

(re)

(33)

(34)

(35)

(26)

96".

اثرة

97.ىع،1983بغدادالبرهانيمل!للو!رائعيلمعمدجلوههه.فرعان.؟--

انو:

!عرهمة،.المجلةفي.لنثص-عقبول)يحث!المبقتاتعريفطرفة،فرحانجلو"سمد

ابعثمظوطةمن13(صالكوتجاممةعن/تمدرالانايةللملوم

امكل:

.معلة.فيفشرمقبهمللهمهرهـره!.)بحثتالمضي؟البحثلرعانجلوبمحمد

\.ص(بيةعردراسات

،صأ14لابقالمددرحزم؟ابن

,.Aristotle"ز!ب،و Op. Cit., 160A

..39،صالمقزلات،و!را(عطقبدو،ت!دولارن

4هص،الابقالمصر؟حزمابن

وأنظر

Aristotle., Op. Cit., 163A

001ْص،ارص؟منط!بدويعد&!نولار

!ابقالمعدر؟م!زابن

9ف!و

Aristotle., Op. Cit., 163B

،2ص،وط.رامنطو؟بدويت!فىولازْدْ

ألابقالممدوحزم؟ابن

رال!ر

Aristotle., Op. Cit., 165A

42عن،"ارمطومطق؟بمويتلا!دويارن

أتطر:،لمعالمو!رداميةالمنطكهالظرةعلى!عرف

فيمثوو)بحثالفارابيعدالريافياتفليفةرومح؟فرحانجلوبمصد-

7.ص(،981مة19/العددالباحثمجلة

نثوو)بحثالفارأبيفلةعلوانطقالريامياتاثر؟فرحانجلوبمحمد-

6هعي(اك؟983ءشة26/العدد/يروتالباحثمهلةفي

،2-5،عىص،بو!ا!المصدرص"أمعزابخو.

,.Aristotleانطرر Op. Cit., 165B

43صاوسو،منطذ(بدويعد!لثولارنْه
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(37)

(38)

(39

(40)

(،4)

(42)

(3،)

(44)

،6ص"صابو،؟المصدرحزمابن

وانو

اوحطو-صتطق؟،بدويعند&ذولاون

الايلالمعدرصزماابن

وانطر:

ارخطو،.ططق؟بدويعندذلكولارن

47صً،.الابلالممطر؟عزمابن

انطر

،اومطو:نطق؟بدويعند&رولاوق

الابق؟المم!درحزمابن

وانطر

وط!بواشطل؟بدويعد!!ولارن

الابقالمعدر؟!زمابن

انطر:و

وس.را*سطذ؟بدريعند&دولارن

،8ص،الابقالممدو؟حزمافي

وأنطر

ارممعطومطل؟بدويَعدرلكولارن

الابقالممطر:حزمابن

وان!

اوصطبر؟منطق؟بوي!ف&رولارن

،2عىالابق،الممدر؟حزمابن

.!ل!:

ارطوشطق؟بدويعدرلكولارن

".Aristotle., Op. Cit

لجلا3ص،ب

*165

44.من

أح.آه

ح1305

،ه،.ص!

ح1،05

ء،.

ء".

ء".

,.Aristotle

,.Aristotle

,.Aristotle

9fص!"،

66Aا

،7ؤص6

,.Aristotle.ح1،05 Op

,.Aristotle!هـ Op. Cit

4،،.عن

Aristotle., Op. Cit., 164A

ول--4د،صص،

Aristotle..هه":.Cit.,ت169$!-

ههص،

فم9
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(45)

لم(6)

9،1!)

481)

(9))

(*5!

11،)

521)

94.

"زمابخ،

إففرو

35عي،بل!صارمهدآا؟

ههص،رءعلو،منقلق؟بدوي.تذاإثوآحارن

53-"2عىص،ىق؟الاودك!تأ؟حزمابن

نفرةو

!170

56ص،ارصطو3،منطقبدويتذلدودار"!

95-.58صص،السابلىالممدر؟حزماةن

وانفر

I66B

48عى،و!را.منطق؟-بدويءند&ذوفارن

،9،صال!ا؟ت!الممطر؟حزم!بن

اذطر:و

!168

52ص،ارطونطل؟بدويت&رو!ارن

6اص،الصابلالمصدو؟حزمافي

وانظر:

Op.ح(ع.ه

هp.ح1،05

0Opاح405

Op.ح1،0،

Op. Cit., 176B

7؟-7.صىع،ارمطومنطق؟بدويعدرئكولهارن

62صالابلى،؟الممدرعزمابن

وانطر

0Opأح30"
بدويفدرلكوتارن

المع!دو؟حزمابن

وانطر

79صارمطو،؟منطق

انابق.

Op.ح140ـه
VT.-7،صرم،ارطوتثلق؟؟دويعنددكولارن

63ص،اسا؟يالممدو؟حزمابن

.Opرظ.أ.و Cit., 178B

لاعكه،ارطو-ئط!(.مجنلايد!.،!ردنلؤئيث

,.Aristotle

..Aristotle

..Aristotle

,.Aristotle

..Aristotle

,'Aristotle

,.Aristotle

..Aristotle
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(5r)

(5"،

(6،)

(57)

(8،)

(59)

(60)

حزمابن

وانظر

,ice،الابقالمصدر؟

.-ىم،-و!رلمنطل؟بدويعندرلكولارن

ممانلىو
7.عى،-اْنطو(منطذعد.اب!ويركولارن

"الابلىالمعر.؟حزم:.-أبن

إنطرو

17مز

62ص6و!رامنطق؟بدويتذلكولارن

67ص،إل!ابقالمعطر.:؟!زمابن

وانظر

62ص،و!زانطق؟.بدويعدذلكولهارن

68صالابق،.الممدرحزم؟ابن

وانظر

!159

34إر!و:،صنطق؟بدويعتدذلكولارن

7.صالابق،المم!در؟حزمابن

وانظر

ارمطو،مئطق،بدويعدذلكولارن

الابقالممدر؟حزمابن

وأنظر

!ل4ص

34ص؟-نطق:او!و،!بدريعدذلكولارن

71صالابق،؟المصدرحزمأبن

وأنطر

-اك.304ص"اؤمطوا؟-ططلىبدو،تذلكولارن

.t.أحOp

..Op. Cit

.Op.فى Cit

..550"حأ،.ـه

.Op.ه Cit

.Op.هـ Cit

.Op.ه Cit

ه".Cit*فى

,.Aristotle

,.Aristotle

,.Aristotle

,.Aristotle

,.Aristotle

,.Aristotle

,.Aristotle

,.Aristotle

5A:.
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(1

(2

(r

(4

(5

(t

(7

(A

(9

(.

(1

(r

(r

i)

6)

6)

6)

6)

6)

6)

6)

ةأ

7)

7)

7)

-(ال

!ابلالممهوfصزمافي

وانظر

,.Aristotle.ه Op. Cit

3،صلرمطر:*نلىأبدويعد!رو!اون

انظر

97ص،بلألا-..لمسلىا،(..سم*ابخا

!س،جة:لل!اميطعل--.مبهرباث-هطبما!عرفهالقارياحيل

Acistorle., ! Interpretation., In the works of Aristotle

1928.Oxford

فبو..ا!طو؟حزمابن

الابزالمصدر

للا!.يلاجط!ولدلال*!انوكة،-3الرمزيةالابعادعل*لهلاعkل

راجع:

دوام!اتمجلةلأشورأبعثانطقيابحثفيال!ارا!؟وصديرساقجليمحم!

!اة،صى،3"9.88تشة(.2و9!)/العددوتلير8بيةعر

!ت؟الاالمعدرأحزمابن

بق!ااتر

,.Aristotle:نطرا Op. Cit., 179B

،!*ض!،البارة،0،طوا،اومنطق4بدويعندذاكنوقار

السابلالمعدرحزم؟ابن

وانظر

.,.0otleح1305 OpعفىAri

؟خد،!،؟+ءصض،ارعو؟منطق؟دويعندرلكولارن

18عى،السابقالمعدوحزم:ابن

وان!

t., 180Bاح.Aristotle., Op
2-ورضخد9+"2نه!"+*.س!ويسرا!!ت؟"ويت&رولارن

انطر:

94صلادسالفمل4!عربتالمنطقعلمفيدواطتكتابنا؟

8؟ص،الابلاضةر"،".جزمابخ!

منض!!لا-انة*!يربمبإلهعثللمقار*عثالعلنخرلم
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(74)

(vo)

(76)

(77)

(78)

(79)

(0A)

(81

"82)

الممدرحزم؟ابن

وانظر

28ص،بقالا

Op. Cit., 180A

؟.2-101صص،و!رانطل؟بدويعدذلكولارن

81صلهابق،؟المعطرحزمابن

الابقالمصدر

وانظر

Op. Cit., 180B

903ص6اوصطومنطق؟بدويعد&رولاون

82ص،الابلىالممدر؟حزمابن

وانظر

..Op. Cit

,.Aristotle

..Aristotle

..Aristotle

103!ع،و!رانطق؟بدويعدذلكولارن

السابق؟المصدرحزمابن

حأ،.،

103ص،ارعومنطق؟ي4بدعندذيكولهارن

الابق؟المعدرعزمابن

وانظر

550,.Aristotle

".Aristotle., Op. Cit

داتها(لابقةالمفحةكذلكو!رامنطل؟بدويعند&ذولارن

الهمابق؟المعدوحزمابن

وانظر

Op., Cit., 180B

iص،صارسطوسنطق؟بدويعدرلكولارن -1. r.\

-'A,.'عرالابق،المصدو؟حزمابن AY

وان!

,.Aristotle

و!را؟منطقبدويعد&دولارن

83،صالابقالمعدر؟!زمابن

وانظر

حأ،."

8،ص f

ارسطومنطق؟بدويعندذلكوتارن

م/7/ف.م.!

Cit., 181 B

.106ص،

.Aristotle., Op

.Aristotle., Op
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(Ar)

(84)

(A0)

(86)

"87)

(A A)

(89)

(90)

AA

الابقالمعطر؟حزمابن

وأفطر:

Aristotle., Op. Cit.097A

222-22؟صص،ارمطونطو؟بدويعد&دولارن

!ابقالممدر؟!زمابن

انو:

,.0Aristotleح1305 Op
ذاتها(الصفحات!ذ!و!رامنطلى،بدويعند!دولارن

السابو؟المصدرحزمابن

وانظر

كذلك(ارسطومنطق؟بدويعددلكولارن

الابق؟المعدرحزمابن

:!نا

)كذلكو(و!رامنطق؟ب!ويعددكولاون

84ص،السابق؟المصدرحزمابن

وانظر

00CitءAristotle., Op

،.Aristotle., Op. Cit

Cit.. 185A

194صاوصطو،منطل؟بدويعندركولاون

الاب!الممدرحزم؟ابن

وائطر

0Aristotle., Op

114صارمطو،منطق؟بدويعدرلكولارن

58-84صص،السابق؟الممدرحزمابن

وانظر

18أ8

106صاوصطو،منطق؟بدويتركولارن

8صه،السابقالممدر:حزمابن

وانظر

8.Aristotle., Op. Cit

..Aristotle., Op0 Cit

,.0Aristotleح1،00 Op
106صارصطو،منطق؟بدويترلكولارن
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(91)

(92)

(93)

(94)

(5+)

(1+)

(97)

(98)

"99)

الابق؟الممدرحزمابن

,.0totleح1305وانظر OpفىAri

ارصطو.نطق؟بدوكطعن!&دولارن

86،صالسابق؟الممدوحزمابن

وانطر

Aristotle., Op. Cit., 187B

I،و!وامنطق،بدويعد!!"ولارن 2 Goo

الصابوالممدو،حزمابن

,.Aristotle.اح305وانطر Op
921-،2عيع!هارصطو،منطل؟بدويت!رولارن

!ابل؟المم!درعزمابن

وانطر

,.0Aristotleح1300 Op
126ص،و!وانطق؟بدويعد!رولارن

89ص،الابق؟الممطرعزمابن

,.Aristotleوانطر Op. Cit., 181 B

9.صهارطو،نطلى؟بدويت!رولارن

الابلالمددوعزم؟ابن

وانظر

0.Aristotle., Op. Cit

،.\ص،و!وامنطق؟بدويترلكولارن

الابقالممدر4!زمابن

دانظر

107ص،ارعومنطل؟بثويت!رولارن

98صالابق،؟الممدرحزمابن

وانظر

1،00Aristotle., Op. C

..Aristotle.اح.عه Op
907مى،و!وانطل،بدريعدرلكولارن

!ابلالمددو؟عزمابنانطر

والطر-

Aristotle., Op. Cit., 184B

Iصارطو،منطق؟بدويت!رولاون If
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(100)

(؟.9)

أ102)

انطر

وانظر

الابلالمصدرعزم؟ابن

كذك(ارطو-صنطل؟بدويتدلكولارن
الابوالممدرحزم؟ابنانطر

واتظر

ْ(!ذكارمطونطق؟بدويعندرلكولاون

الابقالمصدرحزم؟.ابنانطو

وانطر

لألذ!(،و!رانطق؟بدويت!رولاون

!ابلالممدر؟حزمابنانطر(102)

وافطر

,.Aristotle.ه Op. Cit

".Aristotle., Op. Cit

,.0Aristotleح1،00 Op

Ariفىtotle--ه.Opه.؟اح.

)كذ&(ارصطوشطل؟بدويعد&!ولارن

49-92صص،لابقالممدو؟عزمابن(901)

اندو

Aristotle., Op. Cit., 181 B

106-،.صه،و!رانطق؟بدويتفى!ولاردن

.9(ص،نانجل؟المعدو!زمابن(059)

انوو

)كألك(اوصطو،.مئطق"؟بدويعد!رولارن

هل؟الاالممدو؟!زمافي(061)

وانظر

)كذلك(و!رامنطق؟يبصيعند!ررهرن

،9عره،النابل2؟المصدرحزمابن(107)

وانطر

)كذلك(ارطونطق؟بدويت!دو.لأرن

".Aristotle., Op. Cit

..tأح.Aristotle., Op

,.totle.احآ." OpفىAri
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اثرعنفيهانكشفدراسةاجراءالبحثمنالفصلهذافينحاول

المنطقية.حزمابنثقافةعلىالثانيةوالتحليلاتالاولىالتحليلاتىي.اتك

مننُخبر،حزمابنللىالمنطقيةالذاكرةلمكوناتمعرفيةبمراجعةوالقيام

لارصطووالص!والبلاغةكتايعلىاطلعبحثناصاحبانعلالقارىءخلالها

!يعة.جاءتالوقفةهذهانالملاحظمنانالا،عليهماووقف

المنطقي:حزمابنبحثفيالبرهانمحيعابمكانة

عبهخااصطلاحوضععلىاقدمعندمافعلآحزمابناحسقلقد

البحثمجالاتمنالمجالبهذاعنتوالتي.اللاحقةالمنطقيةارصطولمؤلفات

ارسطوفيهدرسالاولىالتحليلاتكتابانالمعروففمن.المنطقي

الثانيةالتحليلاتكتابنيوعرفى!.(\إالمنطقعلمفيالبرهانموضوع

منصور،لناقدموبذللث.المنطقيالبرهانعلىوهندمميةحسابيةتطبيقات

مننوععنالجدلكتابفيوكشف.(2)والهندععيالحسا.يىالبرهان

البراهينمننماذجالسفسطةكتابفيوعرض(r)الجل!ليالبرهان

.(4)السفسطاثية

وتمكن،المنطقياردطولزاثجيد،دارسأكونهللقارىءحزمابئاثبت

ارسطو.منطقودقائقلتفاصيلالاستيعابمنعاليةدرجاتتحقيقمن

المعوفيةالمصاثرإلىواضحبشكلاشارالمنطقيديوانهاننذكرالصددوبهذا

.ا(برهانبموضوععُنيالذيالديوانمكوناتشكلتاتيا

ملتزمينالمعرفيةالمصالرلهذهمحددرسموضعغاولالاثربيانوباتحباه

المنطقية:حزمابئبنصوصذلاثني

الاولى:التحلبلاتكتاب-اولا

منالثالثالكتابفيمافيهجمعماهداديواننامنالجزء"هذا

انولوطيقيا")5(.باليونانيةالمسىوهوالمنطقفيارسطاطاليسكتب
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.ا!انية:التحليلاتمحعابثانيا-

كتبمقا)راجهزالكتابهذاانحزمابئ"ذكروقد
.(6)افوذقطيقا"باليونانيةالمسىوهوالمنطق"يا،ارسطو

-اذ،الكتابيق-لمعنىمناممبالاصطلاحهذاان-حزمابئْويرى

وشروطه.البرها*نصورعنالبيانفيهماالغرضق

:الجدلكعابثالثأ-

بناخإمساالكتابالمنطقيديوانهإلىحزمابنواضانت

نيالموضوعطوبيقا.وهوالمسىوهوالمنطق"فيارسطوكت

(7)(1الجدل

العفسطة:،كتمابءرابعا

منالسادسالكتابديوانهضمقهنا"ىلإحزمابم!واشاز

وهوسوفسطيقاباليونانيةالمسىوهوالمنطق"فيارسطوْكف

(8)ْ"الشفأهل-"صفة

ومكوناته:بالقياسحزمابنمعرفة

مكوناتعنالحديثخلالمنألزهانماهيةبتحديدحزمابئثقافةتبدأ

علهْيا)برهادْحدودْيينحصرهناكلأمهانإلىالاشارةوتجدر.البرهان

Syllogismوالقياس!.الارممطيةالقياس4نظرفيبحثهْلااي.المنطق

يتألفمنطقينظاموهو"السلجسموساوالجامعةالخاعى"حزمابئوبتعبير

:المقدماتبالضرورةئتبعالنتيجةوان.ونتيجةمقدمتينمنبمقضاياثلاثمن

انكرادها:علىتسىةيضقْهذهفحيانسانكل:تقولانذلكمثال

انفرادها:عليتسىقضيةايضأفهذهجوهر"يوكلتقولْئم

كل:قلتاذاوذلاثلاقترانهماترينةفاسمهمامعاَجمعتهفافاذا)مقدمة("

وهيثالثةقضيةالاجتماع.هذامنكيحدثجوهرحيوكل،حيْانسان

؟.4
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جع!تنهافاذأ،ذجمجةانفرادهاعاىتسىقضيةلههذهجوهرانسانكلان

.(9)والجا.*41(!سلجسمو!مر،"،ةه..اجبهلهاسميتلثلاثتها

همكانالاضفبَ،قضحاياجملةناقمثة8إلىالمنعقياحزمابئفكرتعرض

:4الأقيالمحاورفيعرضها

يخماوشهت..يقيج.ْىفإا.ألإتجى-يئىامرثوْبجوتيالتيالشروطناقش-آ

:.:-:ر!ملاسنرا!ت،ت!قملاحىظاتعدةنفسهايوقت

،4،؟االإثجتبها!،ة!ا؟لأالهفلمرا"علىيف!يلتنصفيحزمابناشار-اولا

خا.!ابخيوشفوانا.اتكذلتأىإ(اخريومرةالصا"ق"إلىمرةتؤدي

ا:اإ\اض::ياوثانرايهـتلاهانص311هـق"اتوعاهذاونتائجمقدمات

!زباً،ايضماًت!فيذت!ضىلم!قأالاحىوالب!فى!فيئئتجقدكانت

ييف:أكيل*؟،أكر،اخرىَفب!!يومرةلو!اصيماالنه!2ْبهذهكانوما

.(10)صْثا"ةث*،طابنتازجهاولابمقدماتهيوثقان

وأ*تْاقي0دوقخه%قجز!:!ت*+فين..يتألفالمذ.يالبرهانانإلىالمتعلمنبه-ثاني!

ازءكل*ءنر!ينتجلاا(محبزئكا"ان،!تغيربرهانفانهموجبتين

كاز-تاذاهذاقلناوانما.أبداًضرورب!صحيحأانتاج!يننجلا

(11)عدسجبتبن،اوكانتانافيتينجزثيتينمعأالمقدمتان

سائبتين،،قدشيرمق.افيتأالذيان،البرهانحزمنبا!نيبثالثإ--.

افضْضىايا"أنبممنتجغيرا!برجمانفانه،جزئيتينامكانتاكليتين

جت.ل!انهااي،بززرتناوكانتاكليتين،تنتجلاالنافيات

؟.أ.!)نا"ضيئ"صكاًكانتااذااثذاوانما،ب!ال*بهلْيبهوقأمؤانتاجأ

احكدىبهاؤتاذامنتجأيكونحالبرهانانإلىالمتعلمانتباهيلفترابعأ-

.(13)جزئيةىوالاخركليةالمقدمتين

والاضرىسالب4المتيمت!ناحدىكانتإذاسَجأيكوقالبرهانوانخامسأ-

.!14)موجبة

105

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التيالشروطهذهيلحظ!لارسطوالأولىالتحليلاتكتابفيال!اظران

المئتجةوغيرالممتجةالاقيسةمنالأنواعتلثكذلثويجد.حزمابنناقشها

(؟5)حزمابنذكرهاالتي

الاطلاعفيالقاريءافادتعليمي!درسأالمنطقيةحزمابنثقافةقدت)ب(

ناوتشترط،قضيتانتونرتاذايكومالبرهانان،البرهانمكوناتعلى

وان،المقدم!ينكلافي(بلغتهالمشتركالحداو)الأوسطالحدكذلاثيتونر

كل:"كقولكىص%ألافيلايتكرربحدالمقدمتينمنواحدةكلتنفرد

واحدةكلفيالحيتكررقدقضيتانفهاتالتجوهرحيوكل،حيانسان

من.المشتركالحدالاوائلتسميهاذكرناكماالمتكررةاللفظةوهذه،منهما

فانفردتبلفظةمنهماواحدةكلدتانفروقد،فيهالقضيتيناشتراكاجل

(16)(01الثانيةفييذكرولميخهاذكرلانهبالانسانالأولى

دالةامثلةوعرضِ،المكوناتهذهعنتكصلبشكلارسطوتحدلثلقد

ديوانهاوراقوضمنهاالتحليلاتهذهعلىاعتمدحزمابنوصاحبنا.عليها

.(17)المنطقي

الانعكاسوهي،الأهميةغايةفيمنطقيةمسالةحزمابنثقافهَناقشت(ص)

والموضوع،مو!وعةالمحمولبتحويل(العكسأو)الانعكاسويتحدد

القضيةكانت"فاذاالقضاياقيمفيلايغيرالعكسانإلى،ولمشأرمحمولا

العكسقبلنافيةكانتوان،موجبةالعكسبعدفهيالعكسقبلموجبة

العكصبعدفهيالعك!ه!قبلصادقةكانتوان،نافيةالعكسبعد!ف

(؟8)"0كاذبةالعكسبعدفهيالعكسقبلكاذبةكانتوانعهادقة

العكس:عمليةعلىيت!طنمامثلةوتعرض

:ذلاثعلىوالمثال،سالبةكليةتنعكسالسالبةالكليةالقضيةاولا-

(19)انسانالحجارةمنلاواحدالى()تنعكسحجرالناء!منواحدلا
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.ق.إذإصلهوا،شاق.موجبةجزئيةتنعكسالموجبةاكليةاالقضبتيبانيا-

.!20)انسانبعفالأحياءإلى(تنعكس)حيْانسانكل

ذللث.ءلى.والمثال.موجبةجزئيةتعكسالموجبةالجزثيةالقضيةثالثأ-

121)ناسبعفالنحربنالى(تنعكس)نحويونالناسبعض

ن،اه!!ء.ررض!طايمكنإىا-الفائدةعنالمنطقيةحزمابنثقافةوتكشف

ن-آفنأش."ذاماصهما:وجييئمن"ي!صنذلثان،العكسقوانيناستخدام

؟ل!إاانصاءد-ريف.-.منهاأ!لائحاا!بهبانإلىصعوبةفيهاالتيالبراهينبعضرد

ف+حع.فيئإ)!ان!بهجَضاوا.موضعهفيمنمسر(الاولالشكلإلىوالشاكالثالْي

تواإينصاصو!ْليج!إوكما-زقديحهاالجقائقبطلا!طلابيريدالتيالمكدمات

(22).".اط-إلاقوامنلاصحيحمايصمهدمنها

!س.تغ،!كاهمن!أ!بتراكبطبيكة-بمعالجةالمنتلقيةحزمابنثقافةتصدت)د(

.يتد*ْ،ثااطللاشكاتحديدهفيحزمابننؤيما،ونحن.المنطقيبالشكلابتداء

دذا،فيم!ذورضهو.الاش!المذهفيإبرهاذااشكالحصرفيونخالفه

!فالبم9؟اانعاىزم1،لك!خبتقيمااعتهدها.قدالت!المعرى4المصادرلانالحصر

ا!فحطلءد"احتفيالمن!اقيإلارلرطيةالصتاةقيويتاج.(23)فقطثلالةهيالمنطقية

وا)الاوست!الحدعلىالمنطقيالشكلتحديدعلىيعتمدفهو.الثلاثةالمنطق

صورباشكالهنعني4ا،تلالالالاتكونالبرهاناشكالان":(المشتركالحد

محمولاالمشتركالحفيكونانمنلابدلانهالبرهانمنهايكونالتيالقرائن

واصدكلفيمحمولايكوناو.الثانيةفيوموضوعأالواحدةالمقدمةفي

بوجهرابعةقسصتيإلىالعكلرتبةفيسبجلولا،فيهماموضوعأاويكونمنهما

.(24)دا.البتةالوجوهمن

الكبرىالمكدمةبينالتمييزجهةمنالمتعلمفيهيفيدتعليميأدرسأويقدم

يوجدالتيهيالكبرىالمقدمةبانالاتجاهبهذالهويبين،الصغرىوالمقدمة

والمقدمه13َجرىالمقدمةبينالفرقفيهايكاثمفامثلةويعرض،الاكبرالحدفيها
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اعمالوهزذبهر.فيهافالتيةجوهرحيئوكل،حيانسأنكل"؟+الصغرى

الانسانومنالحيمقاعمالجوهران-وذلك-الاخرى-المقدمةفياليَاللفظةمن

(251"0الصغزىيسموئهاىزْج!الاو

الذيالحدوهو،المشتبركالحدبلغتهاوالاوسطالحدانإلىالمتعلمويخبر

اذاالحدهذاانوالحقيقة،اصلاالنتيجة،فيلإيذكر.-القدمتينفييتكرر

ناإلىفيشيرالئنيجةامريوضح،ثمالمقدمتيناحدىتكرنفانها.،فيهاذكر

،الواحدةاِلمقدمةبهاتنفود"لما4:اوحدينلفظتيقمنتتألفمكوناتها

(26)(10الثانيةالمقدمةبهاتنفردالتيالاخرىوالبفظة

الايجابؤيللمقدماتالنتيجة*ئلازموهيالاهمية.غايةفيقجةويثاقش

وان.والامكانوا!عخصيعوالضرورةوالاهمالوالجزثيةاكليةواوالنفي

أقلالا-التهميجةفيلايخرج"انهإلىيعودوالمقدماتالنتيجة!بينا!علازمذللث

الصدقيجريطبهيامنالنتيجةلان،والقطعاليقينمنوابعده.،لقدشينمافي

(27)0(1فيهلاشكالذيالاقلالافيهالايخرجفلذلاث،فيها

والمقدمالت:"النتيجةبينالتلازمهذاعلىامثلةلناويقدم

فالئتيجة،فمور"دْاتوالاخرى!ملةالمقدعتيناحدىانْكالْتاولا-

مهمنة.ئكون

جزئية.ا(نتيجةخرجتجزئيةالمقدمتيناحدىكانتانثانيأ-

مخصوصة.انهئتيجةخرجت4مخصوصالمقدمتيناحدىكانتانثالثأ-

نافيه.انتيجهاخرجتنافيهالممدمتيناحدىكانتانرابعأ-

نافيةوالاخرىاومخصوصهجزئيهالمقدمتيناحد!كانتان-خامس!

نافية.اومخصوصمةنافيةجزئيةخزجت

لإتخر!فانه،ممكنةاثانيةواضروريةالمقدمتيناحدىتن.اكانمادصأ-

،.الممكةةالاالنتيجةفي
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ممكنتينكانتاوان،ضروريةفالنتيجة،المقدمتاناستوتاذا-،َباس

ناانهماةالا،مهملهَفالنتيجهَمهملتينكانتاوان،ممكنةفالنتيجة

.(28)جزئيةكانتوربماكليةفالنتيجةكليتينبهانتا

.الزهاناشكالمنشكللكلانإلىللقاريءالمنطقيةحزمابنضافةتعلن)هـ(

انحاءارب4.لوْالافلشكل":انحاءحزمابنيسميهاكااو،.ضروباًالثلاؤ

الصادقةالانحاءبنلكنعنيوانما،انحاء.ستةالثالثوللشكلانحاءاربعةوالئاني

.(291(ابد،الانتاتخ!فلأ

ا:وضروبهاالمنعميةالاشكمال

خلالهامنعرضتتعليميةدروسمجموعةالمنطقيةخزمابنثقافةتم!لق

هنا،نقفانونحاول.الثلاثةالمنطقيةالأشكالمنشكلكلطبيعةللمتعلم

المنطقية:حزمابننصو!ىخلالمنالاشكالهذهتحديداجكمنوذلك

:الاولالشكلاولاً-

ئقافتهانوهيةواحدةبنتيجةيخرج،حزمعابننثهموفياناظراان

ي!االمسائلمنواحدةولهل.ارسطو-منطقبهديتسيرالمنطقية

وهو،حزمابنلدىعينهارسطوصؤالتكررهوالمتابعةتلكتؤكد

الشكلهذاسميلماذا:لفاتهمزفياجابةلهؤدمالذيذاتهالسؤال

الآخرينالشكلينلاناولاالاولالشكلسميانماانهواعلم"بالاول

(30)"اليهالحقيقةعندانيرجه

الاولالشكلإلىالمنطقيةالاشكالردقفيةمناقشةفيارسطومنطقويتاج

ينبهادمهلميميِدرسهوفيال!ثكل،هذامقدمات4بطبيهمتهلمقذلكانإلىفيشير

بوجبةاماكليةابدأكبراهالاولالثكلانفاعلم"،الحقيقةتلكإلىلممالمف

الشكلانصايض!واعلم.كليةواماجزئيةاماموجبةابداًوصغراه،نافيةاوام

.(31)"ابدأالإولالشكلإلىراجان-والئالثا!اني
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(المشتركالحد)الأو!ىطالحديلهجهالذياادورإلىالمتعلمازظارويلفت

المكانخلالمنيتبينوهذا،(الانحاء)وضروبهلس!ثصااطبحةدت،تحتفيئ

مكانةان.المنطقيالشكلتا.دقمتركيبفيالاوم!طالى"يحتلهالذي

أثالث.ااوالئانياوالاولكانان،اشكلاهذا"حددأعىِاهيطسوْالاالحد

الشكلتحديدفيحزمابنعبارة(صاب!دالارتباكبعض!انلناحويبما،و

قصدالتيالمنطقيةالككرةنناقهمث!!لذ.دعبثمعبارتهاولاضأك!نلو،الأول

فيمحمولالمقدمتيناحدىفيعو!ومذيهالمخقركالحد"؟إين!ا!وص!لئها

عنهمخبراحداهمافيهيا،عدمتينكلمْا!ىعورةالمت4الانمظانايالاخركى

الحد:الأولالشكلذلكمئال،وصفهخبرالاخرىفيوهي،!و"ومو

.(32)"الاخرىفيوخبرنتسد!تملااحدىفيعنهمخبرؤجمهاإغقرك

لموخوفقأالمنطقيةالأشكالاحمبجعةتحديدارادانهحزمابنعبارةمن!لهر

عندوقفنااذامقبولايكونكلامهولعل.أطالاشكاهذهتام،اقمفياإ.ثتركالحد

الارتباكانوالحقيقة.الاولالشكلبهاخعى!التيعبارتههـشالأدخصر*ض!لا

موغيعيينانالمفروضمنوكان.إصبارةامنالأولال!نرءفيواضح!يكون

)خبر(ومحمول،"الكبرىالمقدمةةكا(عنهمخبر)ا،غتردكو!وعاتأ

والالتباسقائمأالارتباكيظلالتفصيلهذاودون.(33)الصخرىول4المقدةى

الأولالشكلعنحزمابنثقافتهدمته9الذياطالمئاولعل.إلعبارة.لازماً

كوضوعالمشتركالحدوضعفقد،العبارةلهذهإشفعحيليارأيخامعيزف

.الصغرىالمقد!مةفطخبر(،ومحمول،الكبرىةهد!مت،افي(جفر+-5)

انحاء()لضروبتوضيحيةامثلأ4المنظقيةحزمابنثةافةعرضتلقا،

وهي:الاولاغشعَل

:"؟ولا)ا!نصو(بلضرالآ(-

،الضربهذافيالمقدمتينانإلىهناحزم-ابنيشيرانالمفروضمقكان

(34)موجبةكليةن!يجةانتاجإلىيؤديانوموجبتين.وانكليتيننكوناانبنوجب
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ولعل،التطبيقمجالفيبحثهوحصراكظير،داثرةعنهناابتعدحزمابناذ

واضحةدلالةدالالضربمذاعنحزمابنةدمهالذيالمثالذلاثعلالشاهد

(35)جوهر."انسان:كل،النتيجةجوهرحيوكلحيانساناكل1،التنظيرعلى

ا!اني:)النحو(الفرب-آ

فيتلخلالمطالبةهذهالاأن.الضربهذابتحديدمطالبحزمابنان

هذاتحديدفيحزمابن.قامهنانقومالاساسهذاوعلى.الاستحالةباب

سالبة،كليةوالثانيةموجبةكلية.فدماتهاحدىتكونانوهي:الضرب

هـذاعنحزمابنيقدمهالذيوالمثال(36)سالبةكليةالنتيجةتكونوبذلاث

حجر،انسانلاواحد:حجرحيواحدولاحيانساْنكل"هوإضربا

.(37)!يحجرالناسمنواحدلاشئتوان

:ا!عاك)النحو(الفرب-ب

والثانيةموجبةكليةالمقدمتيناحدىكونخلالمنيتحددالضربهذاان

ابنعندالدالوالمئال.(38).وجبةجزئيةتكونةجي!نلاو،عوجبةجزئية

.(39)جوهر"بعفالناس:،النتيجةجوهرحي،وكلحيهو"بعفالناسحزبم

:الراج)النحو(الضرب-"

والاخرىسالبةكليةالمقدمتيناحدىكونخلالمنالضربهذايتعين

لدىالدالوالمثال.(40)سالبةجزئيةهيالمشتقةوالنتيجة.موحبةجزثية

حجر!الاحياءمنواحدولاحيْالناسبعض":الضربهذاعلىحزمابن

.(41)"حجر،ليسالناسبعضالنتيجة

الثاني:لك!ثلاثانيأ-

هذاأنالا،واضحةبصورةالشكلهذاطبيهؤحزمابنيحدد

تفصيليتحديدوضعمنهوالمطلوب،عامأتحديد،جاءا!عحديد

،حزمابنعنديتحققلمالأمرهذاان.الفصلهذاضروبلمجمل

؟M.؟
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محمولفيهالمشتركالحد"؟فقطالثمكللهذاالعامبالتنغ!ير!أىمفى

.(42)"مع!فيهماخبرانهاي11(إءهب!كلتافي

وهي:ا)ثانيالشكللضروبتوضيحيةا،ثلةالمنتإ!ةحز!اةتخة!تىءأ"-و

:الأو!إفحو!)ابر!!إ)آأ

يكشفنظريأايضاحأبمْا،ماندوناندالالمتادبضربحزمابنية!!ي

المهدرلارسطوالمندقياالارثفي.فىون؟هـاونحن،الضرب+محأ"ايزا:قيز!؟بركا

دقيقأتحديد(واجدودْ،ةجإ!نملات3اإئح!ا5ْد!.؟كأمَبأرنزودي!:1أ9أإ..كأؤبَ

سالبة،كليةوالاخرىكلوجبةكايم!هتا*ذء5احى،ىانو،برو:.حإ-كص!إونأ4

ابنيقدمهالذيالدالالمثالوإن.(43)لهص!التغئَلي!ز4ونقيا،إ؟!:!ي".؟ةو

فلاواحد:النتيجة،حيالحجارةمنواحدوال!،حئيإقان!)نرعل+حمو،مصز

قي(؟)(احصإحا!ا.!م
!.سق

وبينبينهالتشابهمدىلهفيبيق،بإلغنهراهإحولاكدبم1""بمإه.إ:ت،اشهمص

إلىهسْعْلا)وقتفي!تلمميخبرإنه"الا،ألأوللح""إا"نين،عرإطبرَف؟ا

الكبرىالمقدمةفي"يكونالخبرومونيالحم!واسا؟ئي*"911ق.*ةاذد!ْني1*ئ!

.(45)"ائافىااو!حولن5الأولإكأطوورزات!مه

فط:الفى1)انحو(ب!فاإب(

دالاتوضد،مثالاالناالمنقولةإلمنعلفيةثثقافته.ؤكهاوؤ4مْ.اه!" -""ىحو!با"

لطبيه4يرل!نلااكشفاعنعزوف!لديهواجد!ونأنناالا.أمخهرباح!ذاعل

احدىانلناتبينلارسطوالمنطقيالأرثمراجكلتيانغىسإكأرت،اهفا

هيالمشتقةوالنتيجة.موجبةكلهئيوالاخرىد!البةة!!كأأغرب!ذامقدمات

حيالحجارةمنلاواحد"هويعرفالذيأدالاوالمئال.(46)سالبهكلية

.(47)،انسانالحجارةمنلاواحد:احنتيجةا،حيان!سانوكل
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:\!عاك(النحو)الض!ب(")

-لهذانظرفيقحديدعلىلايقفالمنطقيةحزمابنكتاباتفيالناظران

"مقدقيق؟منيمتألف.الفربهذابنجداوصطوإلىوانودة،الضرب

..(48)سالبةجزئيةةهتع!ثملا،وال!ي!سالبةكلية.!والاخرىحوجبةجزئيةو!عة

حيالناسبعض"،الضربهذاكلحزمابنيعرضهالذيالمعبروالمثال

(49).8لاحجبرالناسبعفى:النتيجةcحيالحجارةمنواحدولا

:لهراج)النو(الفرب*(د)

يتألفانهفيخبرنا،الضربلهذاقوضيطالمنطقيارسطوتراثيقدم

المشتقةالمسيجةفتكون،موجبةكليةوا(خانيةسالبةجزئية*الأولىمقدمتينمن

،الضربهذاعلىدالمئالبتقديميكعفيحزموابن.108)وصالبةجزثية

الحجارةفبعض:انتيجةا،حيانسانوكل،حيألشىالحجارةبعض"

(51)0(1انسانليس

:الئاكالشكللالع!-

اليهالمنقولعلىاعتماد،الشكلهذاطبيعةحزمابناوضحلقد

)الحدالاوصطالحدانالىفذهب،الارسطيالمنطقيالارثمن

.عنهمخبرايالمقدمتينكلتافيموضوع"فيهيكون(المشترك

.(52)(1جزئياتكلهاونتاثجه

هذا.-قخصويجدةبنتيجةللنطهمة.يخرجحزمافىثقافةعلىالمطلعأق

وانما،.ا،شكلهذاطبيعةص.حولقفصيلاتحليلالاتقدم-انهاوهي؟الشكل

هذاضرربتعيينهناونحاول-.الكالةأ!رضيحيةالامثلةبوضعاكنفت

لملأ،ثلة.،لتييرادلمثم.ومن+،الارعنطيالمنطقيالارثعلىاعتماداَأشكلا

البحث:احتاجهااينماحزمابنوضعها

A/ f/!.ف.م
؟13
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:للاوا()النحوبالفر-آ

"مقدمتينمنتتألف،نهاةا)ضرب"هذاطبيعةالمنطقيا.رسطرارثيعين

المعبزوالمثال.(53)موجبةجزثيةئكونةقت!ث!با-والمتيبتي،موجبتينكليتين

فبعفقبمالنتيجة،.جوهرانسانوكل،4حيانسان"كلهوحزمابنلدكط

(54)0(1نجوهرالاحياء

الثافي:)النحو(العرب-ب

لتحديدونلوذ.الضربهذاعلىالدالالمثاكصياء4فيحزمابنيكئفي

واحدة:مقدميهنمنيتألفضربفهو،ارسطومنطقدائرةإلىطبمته

(55)سالبةجزئيةتكونمنهـماالمشتقة4.والنتيبسالبةكلية.والثانيةموجبةكلية

أناسامنواحدولا،حيانسانكل"فهوالضربعلىحزمابنمثالاما

(56)0"لاحجرفبعفالاحياء:الننيجة،حجر

ا!عالث:)النحو(الفرب-ص

جزئيةواحدة،نيت.دق.منيتألفبأنها)ضربهذاارسطومنطقيحدد

.(57)موجبةجزئيةمنهماالمشتقةوالنتيجة،موجبةكليةوالاخرىموجبتي

بعف"،الضربهذاكلادالاالمنطقيةكتاباتهفيالمنقولحزمابنوهثال

بعفالناص:4المشتقالنتيجة،جوهرالأحياء"وكل،ناسالاحياء

.(58)(1جوهر

:الراج)النحو(الفرب-د

جزفي.4والئماف!موجبة4كلهىل:ألا،مقدمتينمناضرب"اهذايتألف

ابنثقافةوعرصت.(59)موجبةجزئيةالمشتقةالمتيجةفتكون،جبةكل

انتيجهَ:ا،جوهرالناسوببض،حيانسانكل"بممعبراًمثالاالمنطقيةحزم

-(/600)َ.".ببرهر-1لحيبِجفن

الخامس:)النحو(الفعربهـ-

موجبةكليةالأولىبممقدمتينمنيتألفانهفيا(ضربهذايتعين
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.(69)ممالبةجزئيةانتيجةاتكونانذلاثعلىويترت،سالبةجزئيةوالثانية

وبعض،حيانسان"كلبمالمنطقيحزمابنفكبريقدمهالذيالدالوالمثال

-(62)."حجرأليس*فبعفالحي:ائنتيجة،لاحجرالناس!

:السادص)النحو(الضرب-

كليةوالثانيةعوجبة4جزفيالأولى،مقدمتينمنامضرباهذايتألف

ابنوتمثيل.(63)سالبةجزثيةهيجمليهماتنهضالتيوالمئيجة،صالبة

الاحياءمنواحدولا،انساندابعفالجي،هوالضربهذاعلىحزم

(64)."لاحجربعفالحي:الئئيجة،حجر

ا!عالث:اوالثافيالشكلضبروبمجلىالمنطميةالراهبن

الشكلضروبلردبراهينبجموعةتقدمالمنطقيةحزمابنثقالهْة-ادْ

اببراهيناهذهن1،لْقولوللقاريء.الأولالشبهلضروبإلىوالثالثا)ثاني

فيالكتاباتهذهيتاجهناوحزم.وابنارممطو،المنطقيةكتاباتعالجتها

للبراهينعرضه

الثاني:الشكلضروباولا-رد

علىاعتمدتالمنطقيةحزمابنثقافةوكذلكارصطومنطقان

الضربإلىالثانيالشكلعنالاولالضربردفيالعكسقوانين

المقدمةعكسطريقعنذلكتملقد.(65)الأولالشكلمنالئاني

حيالحجارةمنواحدلاكانان:فنقول"،السالبةالكلية

فنضيفحيانممىانكلقلناوقد،ججرالناسمنواحدولا

:فنقولتعكسلمالتيهذهإلىالعكسفيلناحصلالذيالافظ

الن!وهووهذا،حجرالاحياءمنواحدولا،حيانسادْكل

خبراًعنهالمخبرالعكسفيخرج،*بعينه"الأولالشكلمنالثاني

(66)0(1عنه.خبراًوألخبر

الضربردفكرهَمنهوتلتقطوط!مرامنطققراءةالمنطقيةحزمابنثقافةوتعيد

ردهثمومن.الثانيالشكلمنالاولالضربإلىالثانيالشكلمنا(ثاني

rya
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.(67)السابقالبرهانفيحدثكاالاولالشكلمنا*مانيالضربالى

للنتيجةاخرىوعكسةالثانيةلامقدمةعكسةبعكسفيئ"تحققهذاان

منواصطفلا،حمطالحجارةمنواحدلاكانانفنفول،ذكرناالتي

الاحياءمنواحدلافنقولحيانسانكلانقلناوقد.حجرالاحياء

أتتيجةاهذهنعكسثم.انسانالحجارةمنواحدفلاحيانسانوكلحجر

حبرر،"الناسمنواحدفلاانسانالحجارةمنلاواحدكاناذا:لوْمنف

(68)."الأولالنحومنالثانيالثكلنتيجةهيوهذه

الشكلمنالراجالفمربإلىالثافطاشكلاعنالئالثانفينرببردوتقوم

:فنقول"السالبةالمقدمةعكسطريقعنتحققهذاان0(69)الأول

ونضيف،حجرالاحياءمنواحدفلاحيالحجارةمنلاواحدكاناذا

الاحياءمنواحدولاحيالناسبعضى:فنقولتعك!ىلماتياالمقدمةذلكالى

(70)."بعيظافيولالشكلمنالراجالنحوهووهذاحجر

ن.الراجالشكلإلىردهتمفقدائانياالشكلمنالراج1لفرباما

بعضركاناذافنقول"النتيجةبمحسوذلك.(71)لوْالاالثمكل

الراجو!ناانتيجةهووهذاحجراًس!يلالناسفبعضانسأنأ.ليسالحجار

72)0(1بينها.الاولالشكلمن

ا!عالث:الشكلضروبرد-لاية

فكي،المنطتيارسطوفهمدائرةالمنطقيةحزماْبنئقافهَتتاج

.الردعمليةلانجازالعكسفيالمنطقيةارسطوتوانينتذكر

الاولا(ضربردحزمابنعندثمومنارسطولدىتحققلقد

(73)الاوكالشكلمنالثالثالضربإلىالثالثالشكل"ن

الصغرىالمقدمةعكسطريقعنتمذلكانتخبرناحزمابنوثقافة

وكل6انسانفبعفالأحياءحياَانسانكلكانiii:ققول"
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.(74)(1الأولالشكلمنالثالثرتبةوهذه،جوهرالاجاءفبعضجوهرانسان

الىبردهارسطبرمنطققامفقدالثإلثالشكلمن16مانيالضرباما

فأشارتاثرهتابعتحزمابنوثقافة.(75)الاولالشكلمنالراجالضرب

فبعض،حيأانسانكلكانان:نقول"إلصغرىالمقدمةبهكسيتمانهإلى

وهذ.،حجر،ليسالاح!اءفبعضى،حجرانساناحدولا+انسانالاحماء

.(76)"بعينهالوْالاالشكلمنالراجانحوارتبة

اثالثاالشكل.ناثالثاالضربردالمنطقيةحزمابنثقافةوانجزت

ينهفكلقدمتهالذيوالمثال.(77)لوْالااشكلامنالثالثالضربإلى

الئاسفبعضناسأبعفالاحياءكانان:نةول"،الجزئيهَالمقدمةعكس

وكل،حيالناسبهض:فنقولالكليةالمقدمةإلىذلكنضيفثم،حي

.(VA)"بعينهالأولالشكلمنائالثاالنحوهووهذا،جوهرحي

من"خاكالفربإلىالئالثالشكلمنأراجاالضرببردوقامت

لهذاالردعمليةعلىدالاثالاقدمتحزمابن4وثقاؤ.(79)الأولانشكل

بعضكانان:نقول"،الجزئيةالمقدمةس!كبيكونذلكان.الضرب

الكليةالمقدمةإلىذلكنضيفثم،ناسالجوهرجوهرأدفبهض"ناس

الجوهربعض:النتيجة،حيئالناسوكل،ناسالجوهربعض:فنقول

.(85)!يبعينهاالأولهلهشكلمنالئالثالنحورتبةوهن!،حي

حزمابنثقافةاشارتفقدالصالثالشكلمنالخامسا)ضرباما

لاعكنس"اذ0(81)اضرباهذافيلاتتحقق1(رد4عملهانإلىالمنطقية

جزئيةاليهاوجمهنا،جزئيةممستلانهالكليةلوعكستلانك،هذافي

.(2A)"لاتنهكسالنافيةوالجزئية،لاتنتجوجزئيتان.اخرى

الراجاضرباالىتمتالثالثالشكلمنالسادساضرباردوعملية

،و)صةبعكسة"ث،ذحزمابنثقافةوصقت.(83)الأولالشكلمن
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ذإذلثنضيفثم!حيا(ناسفبعضىانساناالحيبعضكانان:نقوك

حجر،الاحياءمنواحدولاْ!حناس9بعضْفنقولالسالهةْاممليةا

(!4)(االأولالشكلمنا!اجاالنحوهووهذا

الثنرطية:الفضاياانواع

القضاياوهي،ا*ضاياامنآخراًنوعأالمنطقيةحزمابنثقافةعالجت

هذهقسمتلقد.(85)ارممطومنطقمهالجاتهافيوتابهت،الشرطية

قسمين:إلىالقضايا

المعلقة:الشرطية-الفضاياالاول

يكونبانه،القضايامنالنوعهذاالمنطقيحزمابنفكريحدد

وكذلكالمعلقةاصطلاخالوعهذامنالقضىؤعلىيطلقو،آخربشعيءمعلقاً

فيهاالحكمعلق"التيوهي:بقولهاثذلإلىاشاروقد.المتصلةيهمصميها

من.كانانْ:ذلكمثال.ببطلانهتبطلاوبصحتهتصحآخربحكم

قضيةفهذه،ويرجميجلدفانهثيبلكنهعاقلبافيمحصن.وهوزنى

ومايصنعصفةوالئانيانزانيصفةاحدهماحكمينمنمركبةشرطية

.(86)"إرجمواالجلدو.هوزنىانبه

القياس.نالنوعهذامثلتركيبفيالمقدمتينانحزمابنويرى

واحدةتكونقداو،موحبتينتكوناقداو،سالبتينتكوناافياما)الشرطي(

:ذلاثعلىدالةامثلةويعرض.سالبةوالاخرىموجبة

:سالبتانالمقدمتان،-

الليل.يأتلمالشمستغربلمان

موجب!ان-المقدمتان

يجمد.فانهمحعنوهوزنىمنكانان

سالبةوالاخرىموجبةواحدةالمقدمتان-

يستحيل.اويفسدما!بالطبعراسبالماء

11
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المنق!مة:الشرطيةالقضابا-الثاني

.يكونبافه،الةضايامنالنوعهذ!المنطقيحزمابنفكريعين

اقسامهجهيععل"حكمهصحةمعرفةالمرادالشيءبنقسيم

ولا.،اصلاقسمآاياهايهطيهالذياقسامهجميعمنولاتترك

منهاواحدكلمختلفةتهةينة4اوالامتغايرةالاتسامتلكتكون

ولكنفصاعدأاثنينالاقسامتكونانوجائز.لسائرهامخالف

.(AV)،المذكورالأختلاف.شلابد

:.ذلككلامثلةالمنطقيةحزمابنبتحافةوتصض!

قسمينإلىالمنقسمةالشرطيةاقض!ا-

ازلي.ا.اوعحدثاماا!الم

اثنين:مناكثراقسامأالم!قسمةا!شرطيةالقضية-

مصتحبمباحواماءتساومباحوامامباحواماواجباماالشيءهذا

.حراموامامكروهمباحواما

.انالىفيذهب.المنقسمةالشرطيةمنالنوعهذاعلىحزمابنويعلق

لسائرهامخاف!منهاقسماككل،المعانيتامةترىكاالاقسا!"هذه

"(88).مستوفاةئامةوقسمته

البراهين:انواعنيتعليميلرس

فهو،ملع!ملاوالقاريمأء-يفيدتعليمي!درسأالمنطقيةحزمإبن4ثقاؤتقدم

هذهبعضولعل.المنطقيةالاتجاهاتفيتستخدمالتيالبرا!نبأنواعيخبره

قبلمنمصتخدمةكانت،.التعليميحزمابندرسذكرهاالتيالانواع

ي!لاالخطأالىنظرهويلفتالمتعلمينبهفهو،بالمشاغبينيسميهمبعفمن

البراهين.منالانواعهذه.مثلمكدماتصياغةأثغاءحدث

صحة-ادْالىلهْيشيرْ،الصحيحالبرهانعلىدالامثالأثرصهيويعرض

فينتج!حيحئقديمماهو"فمنها،وصلامتهامقدماتهبصحةمتعلقةالبرهان

M
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منصفرةاشدالئرجس:!ولاث،الاوكالشكلالىراجعأصحيحأانتاجأ

منصفرةاش!وبمفالنرحس-:1(متجة0.الالرفيمنصفرةاثمد-والمفاحاصفاحا

،(89).المقدمتينكلتافيالمشتركة4الافنماوهوالاوصطد!اف.الائرج

يقعلثلاوذلاثالبراهينببعفنالأخذمنيتضظانالىالمتعلم،و!ليو

منانواعأفيهلينتطبيقيأدرسألهقدمبلالاشارةه!هبيكتفْولم.أطخ(ا-ين

اذا:قالاذا*جاسابأليالمكنيالناثي"تلمنانهالىفاشار،البراهق

لأنوذلك،خمسونالخمسةنيفانحمسةمائةعشرةفيعشرةكانت

كنسبةالمائةمنا)*شرةونسبةال!شرةنصفوالخمسعةالمائةنصفالخمسين

الماثةمنالحمسينكنسبةالعشرةمقاخمسةاونبالخمسينمنالخمسة

"!تواغيربلفظأتىالمتكلملانالساقطالايهامهذا-وقعوانما

البرفانفيالمختلفةالج!لاستخدامانلهفيبين،القاريءوينصح

ناذلكمهنى؟:أ!لاوتوعإلى،!ؤدممبانما".(المقلماتالمقصود)

مختلفةالبرمانمنالنوعهذافيعنهالمخبربهاتصفالتيالصفةتكون

ن!مرائحةب!االورد:تقولانلثم،-طلغذلكهـنعليكفيتولد

حقندإل-دصاف"تر!فهذاالمسكمنرائحةاضعنيوالخزاميالخزامي

.(90)واحد"نوعمنالصفةتكونأنالقراثنهذه

البواهين،منمخ!لفةانواعأ،التعليميدرسهفيحزمابنويستعرض

منها:كلطبيعةعندالوقوفونحاول

الغرضأنالا،الظاهرفنيمقدماتهاتختلفا)جمراهيقمنانواعاولا-

الأولىمقدمتهنكونالنوعهذ)ان،واحدوايجابيانفيهامن

4"كقولاثبمواحدمحمولمناكثرلهموضوعمنتتألف

والجوهركاالخالقالاولاءوجود،يزللمشيءبعفالموجودأت

:صالنتيجة.العرضولاالجوهزهوليس*يزللموالذي.والعرض

(91)."وجلعزالخالقفهـو
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ا،ت.مجكا،ثكلوئوجب.،معْده،تهاتكئر.البراهنمنانواعثانيأَ

الضضع.هذاطببتة.فيهيوضحدالامثالاويقدمبمبعدهاء،التيالمقدمة

ا*او،إفتخمةت!جوالأكلأنرط.اذا"،فيقول،البراهينمن

ء:.*ء:جىبالمهدةضهفتواذا،لمةالمهت*هضأتخهقىاوصت،،

،8!وب:"صالب.المرضلتوجبا!ضمسوءوجب-واذا-،الهفع

ط؟!اصوح؟رهانوهدْا.المرضالهْرأط.يوجبالأكلافراط

الا-،.َبوي*!،*ث،ةوفادض!5ومعهالالايوببدالهض!فساد

(!2).8مكللهاالمعدقوهمماثالألاتوجداخخه4ا.ومعه،الهضموصرء

:ىخ!ملاقاطحاللفظ!شرطيبرهانثالئأ-

،ا:صاروبم!امنآخرنوعااحعنب"ىدرسهفنحزمابنيعرض

و.جما؟يه.".وط*اغاظهإتكرنانب!هابراحيناهذهمايميزان

إْنحر؟3أ:تلت"؟دالامثالاحزمابنيعرضروَكعادته،قاطعة

صإني،اذات"!ا،لْهبدْوبحْالمسكرات،!كرء!كحبهم

(93)0"فلياذاالتيننبيذحكمفالتحريم

المباشرغيرالبرفانرابعأ-

الض،ءته!بىاحص،طلاح!تهْْكا!رئأمناإنوعاْدهإلىوط!رااشارد!قل

يصدظبأنكذبيت!+هتنمنيؤخذ"اجمرهاذاهذاانإلىفذهب

(95)!المتو%ارصتلوثتافهفمهفصلتالبرهانهذاان(94)"اه!فن

ارشياسفهؤدي،كاذبرغلمقدمتب!Vاحدىانافتراضمنينطلقفهو

الأفترافى!قلبإلىيد!!صالنتيجةمذهنفيوان.كاذبةنتيجةإلى

.العححهجغكسهإلىا)كاذب

بفحصهابم،يخضوممة،،ماتهالىدةyJاالبرهانهـنيتطلبوهذا

ويىفم،صادةةنتيجةإقيؤديوبن!ك،الكاذبةالمقدمةفيصحح

انهسان:ذلكمثال،.بموالتصحي!العودةهذهعلىمثالاحزمابن
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هذهنقدفيأسامحكأناله،،*فكاتازليادالم:فقاكخالفك

وهيئ.اخرى.صحيصتياليهوأص!.أزليالعالم:فأقولاإقدمة

كذبوهذا،مؤلفأليسال!الم:فالنتيجةمؤلفأليس!الأزلي

واذامؤلفالعالموفو،حقفنقيضهكذبآهذاكانواذاظاهر

امالماأنصحفقدمؤلفأليسالأزفيانقدمناوقدحقأهذاكان

(96)0"مقدمتهكذبوظهرمؤلفهواذأزليةليس

.مقدماتمنمأخودْةيههمنرةنتائجمنمركبالبرهادْءنعون-َأصاخ

أخرنوعفيبالثفصيلطقية-المهحزمابنئقافةتتعرض:شتى

بسلسلةبالقياميتمالنوعهذابناءانإلىتشيرو؟البراهينمن

هذهوأخذ،منهمامشتقةنتيجةثمبمقدمفنتبدأاستدلالات

نتيجةواشتقاقاخرىمقدمةمعجديدبرهانفيمقدمةالنتيبئ

لبرهاناعمتدلاللششكيلأثانياالبرهاننتيجةاخذثمومنةاخرى

نتيجةاشتقاقثم.ومناخرىمقدمة4واضاذمقدمةووضعهاثالث

يذوكلطرفينورومعدودكل:نقولانذلك"مثالبموهكذا

الاولالبرهانهذا4نتيبنأخذثممتناهمعدودفكلفمتناهطرفين

كل:ةجي!ملافاجزاءفذوشناهوكلمتناهمعدودكل:فنقول

كل:فنقولالئاتالبرهانهذانتيجةنأخذثماجزاءفذومعدود

معدودفكل:اال!ميجة،مؤلفاجزاءذيوكلأجزاءفذومعدود

قارن5.مدودكل:18نتيجة،للتأليففمفارنمؤلفوكلمؤلف

معدودكل:فنقولالراجالبرهانهذانتيجةنأخذثم:للتأليف

النتيجة،التأليفيسبقفلمللتأليفمقارنوكلللتأليفعقارن

الخامسالبرهانهذانتيجةنأخذثم:التأليفيسبقلممعدودفكل

البرهانهذانتيجةنأخذئمالتأليفيسبقلممعرودكل:فنقول

المحدثيسبقلموفاالمحدثقب!نميلمال!عالم:فنقولالسافىس

.(97)"محدثفالغالمالنتيجة:مثلهفمحدث
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الطالأا،إبر!ا-قيابالحصثفيصأ!ي!نسقأشكلتالسابقةالبراهينان

وهواكطغ:الأق!اظس5أخرلنسقتوضيحأتف.اق.المنطقية"ابئحزمذاكرة

.ارشأضمؤلفاتعالجقوانىمبققدالنسقهذاوان8الاستقرائيالنسق

معنئ"انْ:الأستقراءاف!شىءلىودالاس،بر،نصأحزمابئذاكرةقدمت

ر."-ضواص،يجمص!ا.نوعاشياء.موجرداتبفكركتتبمانهو.اللفظهذا

اخوعذللثاشخا"!بمنثصصصكلنيفتجا،واحما،بحكمفيهاويحكمواحد

توت،.جصاشضبص-بهلالأزستةدصكةألجتسذلكانواعمننوعكلْياو

الا،ق!ثمالمحكوممنواحد!!كفي.اوالجن!ر!تحتنوعكلفياوالنوع

فيه،وجدتماكلفيوجودهاالعقليقتفيمماالصفةتلثوجودليسانه

تكبرنانطبيعةاتتضتهلرحكمهيخرنالموصوفذلل!طبيعةتقتضيهولا

تلككلنخماليأانوعاذلكمقشيءوجوديتوهمقدبل،ولابدفيهالصفةتلك

ث!ظةىطشيءلكلأملازبأنهالحكمفيلفظيأتلمايضأوكذلك.الصفة

واتَطأفنوعذلكاشخاصكلانعلىذكرنامااجلمنقومفيقطعالصفة

!م!الاشياهمنالصفمةتلكفيهماكلوانالصفةتلكففيهاَطعنهمغابت
.(98)"الحكمبذلكفيه

لارسطو:اخرىومرلفاتالمنطقيةحزمابئذاكرة

اسع!وار،ليفاتمناخرىبمجموء"المنطقيةحزمابئكتاباتتأثرت

هي:التأليفاتوهذه.المنطقية

السفسطةكتاباولا-

،الجدلكتابثانيأ-

(4)الخطاالبلاغةكتإبثالثأ-

(99)الشعركتابرابعأ-
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المنطقية13تبمنوهو!السفسطةكتابالمنطقيةحزماقثقافةمحرلهت

حزم!ابئعندمختلفالامرانالا.السفسطائيقسنلا-وطسرافيهاعالجا(تي

محاورجملةإلىمضافمحور-فيالموضوعوعالجبا!كلاهذاإلىيشرلمفهو

(105)الرهانكتمابنيدرصهااخىى

الاوائل"سمتبمفيقول،السفسطائيللشسقأولي!و!غأحزمابنويقدم

النستىهذانياكزويفصل،(101)")سفسطة(فاصدةمقدماتعنأخذما

با!بابامايكونوذلكالتلبيسسلاحهأعظمللباطلالناصوالمشغبان8فيبين

زيادةوامامع!مقمناكئراوالاقمامن!مقسمباسقأطواما،.يجبلاما

كثيرةاشياءيعطيصحهعلىمتفق*مشزلثبلفظي!علتىانوامافاسد،قسم

اتفقتمايخصأنفيريداث!ياء،ني*أيصأومتفقةوا!صفاتالاحكاممختلفة

ذلكعليهيقعماجميعم!يانديريو،.اهعيعجدونالاعمميعطنيمابعضفيه

(152)"ء)دتباوهوبهيأتياوالاسمذلكمحا-4يقعما.بعضيخعىمماالاسم

عالجتالتيالانساقمنآخرنسقعنالمنطقيةحزمابن4ثقاؤتكلم!

النسئمعكذلكفعلتالسفسطأئيالنسقمعفعلت.وكاارصطومؤلفات

ناالجدالحكممن"،النستىلهذاتوضيحأوقدمت.(103)الجدلي

منيقينعلىاحدهمايكوناناما.بيانصيقة"ومريديطالهىالاثنانلايكون

انهمتوهفارخَالاويكونبهاقنعهابامرولانفسهبايهاملا-قاظعببرفانامره

مغالطألنفسهخادع!الظلمةفيوكالعامهلهيحصللممال!فسهمثبتأحقعلى

.(154)(1ينتبهحتىناثمانه.لاتلمريكالحالممغروراَاوأهقله

مسوعنفسهالوقتقيويحمل،ادقبشكلموقفهيبينتعليمينصوني

بهفيبلغالجدلفيبقدرتهيتبجحمنإلىوالالتفات"واياك،للقارىءتنبيه

فلاظوالباطلباطلاالحقاجعلانعلىقادرافط:يقولانإلىالجهل

.(551)(1ومخرقةويمركذباملأرذالم!فلةفانهمالكذابينهؤلاءمثلتصدق
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ولمحلالبلاغةكتابيذكرانه،المنطقيحزمابئفكرقارىءويلحظ

ابنحديثوجاء.(1.6)الخطا؟4كتابارسطوعنديقابلالكتابهذا

ةفا!الاعنالبحثفيويفيدهالدارسيخدملابحيث،جدأمكثف!عنهحزم

للقارىءوقدم،ارسطوبحثهمثلماالخطايالنسقعنتكلمولا.أمرهذا

ابرهافي.االنسقمواصفاتعنتختلفمواصفاتيحملآخرنسقصمات

ويثكلتلميحأتجائرالمبحثاذهل*أثحباجرىبانه،ارسطوإلىاشارتهوان

.(579)كثير،"فيهالناسوتكلمالبابهذافيارسطاطاليستكلم"قد،صرج

ضمن*الشعركتابيدرجلمولكنه،الشعريالنسقعنتكلمارسطوال!

.(؟.8)العربالمناطقةعملمنهوالكتابهذاضمولعل.المنطقيةالمؤلفات

الملاحظمنانالا،الكتابهذاعنفيتكلمالعربالمناطقةيتاجحزموابن

ولمالشعريللنسقفييفصللمفهو،كلامهمعنمختلف!جاءكلامهان

وهذه،وقسامهالعربكاالشعرعنحديقجرىوانمامواصفاتهللقارىءيحدد

.(159)المنطقيةوالابحاثالمنطقبموضوعلهاعلاقةلامسألة

الزكيبمننماذج،الانجرىالمنطقيةوالكمبالبرهانكنابيرض

فيإليونانيةاللغةتركيباعادةذلكمنارصطوهدفوكانللغةالمنطقي

.الاورغانوناشزاطاتضوء

منعليهاحصلالتيالمنطقيةالثقافةمنالافادةخلالمننشدحزموابئ

اشتراطاتضوءفيالعربيةاللغةتركيباعادة،المنطقيةالمؤلفاتهذه

،حزمابنعملمنالتطبيقيةالجوانجاعلىالواقفولعل.الاورغانون

والفقهيةالحقائديةالاموروفيبعامهَالربيةللغةمنطقي!تركيبةبوضوحيلحظ

لاضةابحاثفطبمعالجتهسنقومأمروهذا.بخاصة

925
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*لهبحث:هوامش

ئظرا(9)

Aristo. tle., Analytica priora., 53A

نطرا(2)

,.otleبمrisن!alyticaosteriors., - in the works ofلاول,.Aristotle

نجظْر-ا(3)

..Aristotle., Toplca." 1 n the works of Aristotle

)ة(

5803أع

(5

(6)

(7)

(8!

لأ(ا

(؟6)

!11)

.!ط12)

(13)

ا14)

)هـ1(

أ؟6)

.(97-ا

(؟8)

326

انظر

,'Aristotle!؟أ De Sophisticis Elenchis., In the works of

اتعاس)نثورد.احانتحقين،اليةالمدطلوانطقلحديبالتقر؟ليالاتحزبمابن

\.ه،عىتاريحغ(بدون،يروت،أ!ياةمبهة

الابقالمددر

الضابل-زلمفا

بق!ا.رلمصدا

601ص،بقلااولمصد!

؟.2-،.6صص،بقلااولمعدا

709ص،بقلاارنلصد؟

بق!ا.ولممطا

؟لىلاار1نمط

بولاالمصدرا

اءظو:

بدويعففىلكولهارن

،المعدر؟صتمت؟ة

:!نا

؟من!ار!و

؟.8؟عىكابق

!هِارمنطقى؟دلونيْعد؟كنوثار

اثبق؟المصدرحزمابن

الاثر:وبيان!مقارنةاتطرو

252-25،،صعيالاولىايحليلات،

,.0Aristotleح1305له!9 Op
؟50-،،9صص6

Op. Cit., 66B

lieارطوعنطق؟بدويوكدلك - Wet
.Aristotle
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(19)

(0r)

وكذ

(21)

(22)

(23)

(24)

(5r)

(26)

(27)

909ص،الابو؟الممدرحزمابن

Cit..وانظر

ثذلك(،ارسطومنطق؟بدويكل!كو

990-1".9صعق،الابقالمعدر؟حزمابن

وانظر

..Cit

)كذلك(ارطوشطق؟بدويلك

19.ص،السابق:الممدرحزمابن

Cit..وانظر

ارسطو،،منطق؟بدويوكذلك

113-112صص،الابق؟الممذرحزمابن

وانظر:

Cit., I.4A

242-241ص،و!رامنطق؟ب!ويوكذلك

اشكالثلاثةهي:وهلالقميةنهنالثةعلىللاطلاعافظر

1957,Ancient formal Logic., Amsterdam

993ص،الابق؟الممدر!زمابن

:تذلكوتاون

Cit., 67A

961-147ص،صارمطومنطق،بدويكذلكوانطر

الهمابقالممدرحزم؟ابن

,.Cit-:؟عند؟كًوكارن 69A

152ص6ارطومنطلى؟بدويكذلكوانظر

السابقالمعدرحزم؟ابن

,.Cit:تذلكولارن 68A

148ص،ارسطونطق؟بدويكذلكوانظر

الابقالممدرحزم؟ابن

Cit.,1.8!عد:دكولارن

253ص،و!زانطق:بويكذلكوانظر

0Aristotle., Op

.Aristotle., Op

.Aristotle., Op

0Aristotle., Op

اربئ:م

,.Bochenkl.J.M

0Aristotle., Op

Aristotle.,ء".

.Aristotle., Op

0Aristotle., Op

9"أل7
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(28)

(29)

(30

31أ)

)2.ئم(

(r)ة

(34)

(!3)

(36)

12!ئ

؟94-2،1صعن،الابقالممدرصزم؟ابن

:ت&ذولارن

Aristotle.. Op. Cit., 53A

2،2-251صص،ارسطونطل:بدويث!ذكوانظر

؟14صا!ابو،الممدرحزم؟ابن

,.Aristotle:عندذكولارن Op. Cit., 73A

965-،،62عنص،ارطومنطق؟بدوثكذاكوانظر

السابق،انحدرحزمابن

:تفىلكنر،آو

.Aristotle., Op. Cit., 68A

1،9-749صص،سطرارمنط!؟ي؟دوكذكنملر؟او

Mص،إلسابقالمصدر؟حزم!؟ا
,.0Aristotleحا،."عد:؟كرلارن Op
ذاتها()الصفحات،ارطوتطق؟بددينَلاثواضر

(117صالسابذ،؟الممدوصزم؟بن

,.Aristotle.*ولاح:عن!؟للىوثاوت Op
،ثذ!(ارسطو:منطق؟دويكفهكواْبإر

راجع:انطقة،القعههذهعلى7.لالحإيز

..Lukasie wic Z.J., Op. Cit-

005"8"عاح Opر.ما.Bochenski-

72ص196بخداد.لا،انطقهارسطو؟نطريةعليلياشق-

،نظرالضربناعلللاطلىع

Lukasiewic!.احt.ء Z.J., O-

".Bochenski.J.M., Op. Cit-

\..صالابق،الصدر:خليليامين-

الابق.المصدرحزم؟ابن

نا،اهمرب:طبعةفيبختالت!ا؟تيةالدراساتراجع

.wicZ.,برOp.8.ع(ح Jكع!الاط-

05i.J. M., Op0 Citك!Bochens-

109عىالابق،الممدر4عيليامن
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(rv)

(38)

(29)

401)

(،4)

(42)

21،)

(،4)

(.4)

(46)

(3،)

الابقالمددرحزم؟ابن

الآنة:الدواطترأ!لمر!ا!هعلللاطلأع

-2Lukaswic.ل."Op.حاع.ه

".Bochens. kf.J. M., Op.. Cit-

عه،لإ\!ابرو!اعلل؟ن!اي-

لهابقالممدر4حزمابن

الانهة:اللراطتا!طر!در"طالمعرل!

.0wicح1،0، Z.J., Op-ك!لالح

-Bochennskt.1.M.,ء".Clt.ه

-3لابد،الممدوعلبل؟ياسن i . Twooo."

لابقالممدوحزء؟ابن

لابلر!ا

عد:،ثوولأرن

Aristotle., Op. Cit.. 69B

157-؟52صصارصيو،ثطلأبلىي!!كوانلى

واجع:ارطوفدانطق!!ربهذاصدود!لللاطلاع

,.LukaswicZ.1.ح130، Op-

..Bochenski.l.M., Op. Cit-

9..صلهصابل،.المصلوخيل،-لامين

؟18-،،7صعي،السابق.الممعدرصم؟ابن

؟؟8صليالإلا،المعدر

عد:!رولأرن

05Aristotle., Op. C1 t

ىك(ارطو،منطق؟بدوي&!كوانطر

انطر:انطقيالعربطاعلللاطلاع

,.LukaswicZ.j.ح(،.. Op-

000حا،05 Opا.ما.Bochenski-

لهابوالمعطر4علهلياصن-

الابلىالممهر؟صمابق

10.مف/9/م
؟29
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الفربهذاطيعةلمعرفةانظر(48)

:بم"،لاka؟بيأ!2..%.،ت5،ه.!يأح.ا".ب..!لا.ة-!:سببئىفي-كام

Bochenski.j.M.,ء.مأح.غ""--*!"!!!--."/3!.""لا"لإ""ِء.ج-".6"،"-..فىا!ل..اب-
601ص،بوالياس؟.:*!اصلصدلاصيلبلد،.بابه!بن*.-:-!"!،سج

-ا.ب-.-::!"1.*.رنع!،ت:.إ؟.:-11؟*ررح-؟إل:،السابقالممدرحزم؟ابن(49)

؟مب.؟.لك"*.أ؟:-ت*7*لي..ط--ء،\-ء:انظر(،0)

-؟ا!.!َلكاة!"!ةح!زأ.""؟*ببم؟،.،%لم!ع.(-؟.+آبى:*ث"!تصو:.يم:

.ochenski.j..3و!*تىبمكأو؟".رب!-!*-:....!؟!:بن-"-*."اثإهـب M., Op. " Cit!-
107-106صص،لأ.ال!ببايبن،إ-يصدرْ:.!-بمإمبينْ!نجل!،ب.

!:..--،!؟؟؟ب؟؟ب،ع*قي*.ء،ر،.-ا!العاب!المصدرحزم،ابن(51)

،"؟ل،ئر؟/ء-،ة،"*.،دعضخكات!-:.-.إ!ءب!بلساارلمصدا(25)

%اكع7ا:يف1لا.-:".ا؟...عند:كْدولاردْ

*3أ5؟ءا!س!غب!فِي8.،هبمكل،.؟أب!

162-158صصارصطو،متلإبث!لإي؟ابمذفيس-بيرلغظبر.!؟؟!ءيل،!

بز!ش"لةكأ-،.!دغر:م!و!".لابخطص..-!"-.-ء-.،5..ص..نركلونر!-،\دء-.:نظرا(،3)

-.-ب"ل!!ك*؟يبْا.ح2.إ..ت*؟ء!ع.-؟ةيم؟85..:طَه"!!...صع؟،!/..

,0هـء.".-!"**2،،-:"."1:ة.أا!طأ"،ا!ن - Op. Citائم.i. jك!-hens!حةكا!-

108ص،قباسلا:*ر.دمملاج،ليبجن.،-!يبباي%؟لإ!م.-!"

!..آلم!-99-لإا.-تصوص!/،السابلىالمعدر،حزمابن(54)

غ.لأ-و""-"د؟.-؟ى--لأ--.1.."."."ي.،:.،:.انطر:(5،)

,.t!مء"أب.،.Lukaswi"cZ.j,-

-Boch!ك!ل؟!كأ.."،.ء"..-حأع.ه

901ص،بقالسالمصدرا؟.خلل...سينيا-:؟،ح،لإ--؟ب.كا،

-1!9+،"دبرضالسابقالمعدرحزم؟ابن(،6)

،.أ!"3!رب-"جإ%؟!انظر:(،7)

,.LukaswicZ.j.,ء،.-؟ري:":"-".رزإ-ء-.-كأ؟ Op. Cit-

,.Bochenski.،َاك!""إكأء-ء-،".!س Op. Cit-

-."*"؟-ضغعرولعه!لأ.ْنرلأ1،السابقالمم!در،خليلياسين-

(58)

بم\ة-*

الابقالمصدرحزم،ابن
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(59)

)60)

(61)

(62)

(1r)

(64)

(،6)

"66)

(67)

(eta)

(69)

(70

حأ.ح.

.،أح،

؟1هض،السابقالممدر؟خليلياشن-

الابقالممدرحزم؟ابن

انطر:

حأ،.ه

أح.ع.

!السابقالمصدر،خليلياشن-

الابق،الممدرحزمابن

انفر:

أحع..

حأ..

-:،؟.صص،الابق؟المصدرخليلياسبت-

121صادابق،الممدرحزم؟ابن

".itح

حأ؟.ه

pro-124صالابق،المددر؟عليلياسين-

،11Aصالابق!؟الممدرحزمابن

انظر:

،.tأCء-

أح6."

521ص،بللاارلمصدا:!ليلمينيا-

!!/!حالابلالممدرحزم؟ابن

انظر:

8.itف!

حأ.8

لهابقلعدر.-؟..علطياسين-

119عىالابق،المصدرحزم؟ابن

ء50

.م!

ء50

ء".

ء!.

.مء

.ء50

ء50

.Op%

550

ء50

.pء

,.LukaswicZ-

,.Bochenski-

,.LukaswicZ-

,.Bochenski-

".LukaswkcZ-

..Bochenski-

".kaswi Z2تاتلا.-

,.Bochesnki-

.ب!تاkasw9"ءحاْ

,.Bochenski-

;.'kaswicZبلاطا.ت

,.Bochenski-

sr-!لا
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(7؟)

21v)

(73)

(،7)

(75)

(76)

(77)

(VA)

(79)

(80)

(89)

(,8)

932

:!فا

,.LukaswicZ.ه Op. Cit-

,.Bochenski.فى Op. Cit-

لهابلالمعدرميلأ،لاين-

،؟9ص،!ابق؟المصرعزمابن

:ر!راتالمرىهلىاافطر

..LukaswicZ., Op. Cit-

..Bochenski.m Op. Cit-

،3.ص،الابلالممدر؟عليل1ام!ن-

،2.ص،الاولالمصدوعزم؟ابن

:!نا

,.LukaswicZ., Op. Cit-

-Bochenski.فىOp.اح30،

13،ص،الابلالمعدوفلبل؟ياص-

لابقالممدرحزم؟ابن

:الضربلهذاارسطوتحليلاتعل!عرفافطر

00LukaswicZ., Op. Cit-

".Bochenski., Op. Cit-

132عى،السابق؟الممدوخليلمين4-

الابقالممدرحزم؟ابن

الفرب:هذاردفيارعوبراينلمعرنةانظر

8.LukaswicZ., Op. Cit-

".Bochenski., Op. Cit-

الابةالممدر:عليليامن-

!ابقالمص!رحزم؟ابن

:و!راعدفىلكلاون

0kح1،05 swicZ., OpلاL-

,.Bochenski.ه Op. Cit-

الابقالمصدر؟حزمابخه
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(Ar)

(84)

(86)

(87)

(A A)

(89)

(90)

(،")

ارصطو:تذكتارن

929عيالابق،الممدرحزم؟ابن

انظر:ارمطوعدرلكلمعرفة

".Cit

ح1،0هـ

.LukaswicZ! Op-

-Bochenski.,ء50

".LukaswicZ., Op. Cit-

،1،0Bochenski., Op. C-

92صه،السابق؟الممطرحزمابن

:ت&روتارن

t., 97Aح(.Aritotle., Op
222-229صو!رامطق؟بدويكذلكوانطر

929ص!ابق،أالمدوحزمابن

:تذلكولهارن

Aristotle., Op. Cit., 227A

(،2-44.ص،عىاثانيةأيحليلات2ح،و!رامنطق؟بدويكذلكوانظر

ال!ابقالمعطرحزم،ابن

عد:رلكولارن

AاIا.Aristotle., Op. Cit

الصابقة(ثذلكالمفحةارطوشطو،بدويكدلكوانظر

132صلهاقي،الممدرحزم؟ابن

:ت&رارنول

Aء!.,ااا.Arite., Op
204،صالاولى،ايحيلاتارسطو؟منطذبدويكذلكوانطر

133صالسابل،ر!احزم،ابن

9:دعذلكُولارن

*31toع3ه.حا0Opاحآ.ه

268ص،ارطونطل؟بدويكذلكوانطر

135-"3،صصلهابق،لهـعدرعزم؟في1

عند:دلكوداون

..t0أجAristotle., Op
ثذللة(ارطونطو؟بدويكلادوانطر

؟+

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


126صالابق،.المصدرحزم؟ابن(92)

3ا!و A-.\.9-على:..فىد

-.-".Aristotle., Op. Cit

)كذلك(و!رامنطق؟بدويكذكوانظر

137صالساب!،المصدرحزم؟ابن(13)

مجن!:ذلكؤلإوق

".Aristotle., Op. Cit

)كذك(اوارسطومنطق؟بدويكذلكوانظر

138ص،السابقالمعدرحزم،ابن(94)

ذلكفيليثاصيلانطر9(َ،)

79ص،السابقالممدر؟خليلياسين-

،من!ثور)بحثالليدسفيم!ةعللار!والمنطقيالاثر؟نرحانجلوبمحمد-

77ص(9978سنة(9)العدد/الرافدين2داببملةفي

السابقالمصدر؟-نجزنمْ-ابق.00َ(96)

.*تفىك،لأزدْ

,.Aristotle.,114ول Op. Cit

-yvr-%?صصارطو،،منطقبدويكذكوانظر y

139عى،ال!تابقالممدو؟.صصم-افئ-."؟97(ْ)

!:دعذلكولهارن

23Aاء!,.Aristotle., Op... Pt..

295-294صص،ارصطو؟منطقبدويكذلكوانظر

164-،63فقصال!ابلى،ة،:المعدرحمزنم!ا98(ْ)

..كلعدجذكوتارن

t., 127Aاهـح"بم".أحAristot

308-206صص،ارطو،!منطقبدويبهذلك-وانجظر،

لارصطو:.ر!ثلا!ابعل.للالهلاعانظر(44)

بدوي!الرحمنعبدتحغيق،القديمةكاالمريةايرجمةمعالمرفن،لهايىارسطو-

(1973"يروت

.Burant."-"108الإ!-""ز،..، W., outlines of philosophy-

،*".*.-ث+.أل3ب؟6ص!-.ىيصو؟+ب؟524،،وط!مرا،بلاغةم!لامة-د.ابراهيم

"-؟34
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974-173صصالابق،المصدرحزم؟ابن(100)

173ص،الابقالممدر(101)

عظ:ذلكوقارن

,.Aristotle., De sophisticis Elenchis., In the works of Aristotle

*!كاا

773صالوفسطقا،،3ح6ارطومنطق؟بدويكذكوانظر

471-73صص،بقالاالمصدر؟حزمادبئ(209)

عند:ذكولارن

Aristotle., Op. Cit., 166A

776-774صص،ارسطومنطق؟بدويكذلكوائظر

186-18ه،صصالسابقالمصدر؟حزمابنانظر(903)

السابقالمعدر؟حزمابن(104)

:تذلكوثارن

Aristotle., Topico', In the works of Aristotle., 310B

بعدامو.711صالطويقا،،ارسعلومنطق،بدويكذكوانظر

91هص،الهمابقالممدر؟،زمابن(501)

انظو:(906)

الفاهرة)بصريالرحمنعدتحقيقالقهبمةيةالعرايرج!ة،؟الخطابةطاليساوعو

22-19صص(1959

204صالابق،؟الممدرحزمابن(107)

الانسانيةللعلومالعرب4المجلةفيمنثور)بحثالفارابيعدانطقيالدرس؟بخناانظر(108)

9.ص(9841شة16العدد/الكويتجام!ة

207-206صص،الابق؟المصدرحزمن؟ا(109)

two

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



!وإهمنن!ف!إُا

اِ!قحةصْرَخنإلمحظَبيقإث

،فِفاقضاب!الاإ!ل"
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عاكااجراهااأكا.التتلبيقاتئي،المنطةيأا!تملينَمزحابناصالةئظهر

مهْهلصورةليح!ثئلو.بخاصة4الفقلههالقضاياوعلىبعامةالعقائكيةالاموز

-؟الأئشهزالمحاور.يْالفعلهذاتوزج-اقترحنا-المنطقيةاعنالتهعن

ة!المنطغنْ-الابحاث19مدفاعيْنالأيغانيةالمرتبهزاتتوجيهاولا-

الايت!ماغوجيكثما"بعلىتطبيبئدرسثاني!-

واشعبارةالمقوِلإتمحعا؟يكلتطبيقيدرسثالثأ-

مالبرهانكتابعلىتطبيقيئدبىسرابعأ-

المنطقية:الابحاثعنعا!دل1فيالايمامةالمرنكزاتلوجيه

بعبرض،*اسلاميمنطقسي!مأتالىالهادفالمنطقيخ!طابهحزمابنيستهك

--والبيالنما،.،-والتفكيربالبيانءالاهتمامعنتداخالايماندائرةداخلمنشهادة

!"بالمومجويخالمحقلممنْ*موضوعهو)اللغة(البياننفسهالوقتوفي،الفكروعاءْهو

ء.المنطقيةالابحاثفيوالاساسيةبلالحيوية

*تأشيسنْيحزمابنعليهاالتيْاعتمدءالايمانيةالمنطلقاتادْوبنهديرتا

وفةف،.*Matalogicْ.الفوقيالمنطقاهتمامدائرةضمنتدكلاسلاميئمنطق

الايماا!ةكزاتالمرعلىالمؤسىْدفاعهلنائعرصْالتيْكلماتهالىلنسضمعهناْ

ْ-وحيةفييقول،دوسهالموجوداتلجميعالحقالواحدالاولفان:بعد"اما

وكبلى!فىكنكك.غكوفوثننيعىبهلنجالق)الله:المقدسوخليلهلْبيةآئاهايذي

،وقال:عليهنم.مثنيأوالارضن(السماو.اتخلقْي)ويتفكرونتعالىطوقال

أر!ا)ئعالىاساْيقاالبأن!علمه،الانساننجلق،القرآنعلم)الرحمن:تعال

الآياقههْكهفْ+إمنملمالنمالانسانعلم،بالقلمعلم،الذمملأ'الاكرموربل!

به!؟ويخضلهم..نجلقهءنالناطقىيمن:وجلعزبها.تنالذيالبيانلوجوهجامغة

.4(91العظيم!فضلوْد.واللهيشناءمنيؤتيه-تعالىمنه.فضلاًالحيوادْسائرعلى

؟تر39
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المطويمفيى.د،قيقةمنطقيةبرضوعاتلتأكاكلديت!يرشءئأياتحزمابنويحمج

ومنالاسماءحىالموضوعاتوهذهالقهعتابمنمؤبفيهـاالبحثان

المنطقعلمانشغلالتيالمجالاتمنمجالهنيالاسعاْءانالمناطقةلدىالمعروف

بهاادلتالتيالاضهافىاتى!االفكبردائرةفيكرمعلومبدراستها

قدوجلعز"ووجدناه:الاسماءقضيةحولالمختلفةالمنطقيةالاتجاهات

اسماءتعليمهالانسئالنوعءناختراعهابتدأمنعلىنعمهعظيمفيعدد

بهبانتالذيوهو،كليا(الاسماءآدم)وعلم:تعالىفقالبمالاشياء

!حءنادا.نوهو،ةيل"اْسوف!لاسائرمنوالجنوالانسالملائكة

(2)"الموجودات

كاةيقط!نملاالزاويةمنالامساءبحثانالىهنانذكر.ان-المفيدومق

اهتمامألىيمف،رالايمانيةالمنطلقاتكل.المؤسسحزم)بقخطابفيورد

لإسماءلان،(objectanguageالموضوعلغة)اوالشيئيةباللغة

.9ءالاشى،إسماءهيالنصالممىابقفيالمنطقيبحثهاالتي

صابننصولناتقدمهل:مهمأبحهمؤالاًشْيرالسابقالفهماساسوعلى

الفوقيةاللغةموضوعالىابحاثهفطانتبهبأنهاالقولامكانيةالمنطقيةحزم

(4! language*جابةتقديملاحقةفقراتفيوننشدنرفعهسؤال؟(2ا(

عليه

وظفهاالتيالايمانيةمرتكز)ته.تواجهالتيالصعوبةالىحزمابنوينتبه

اثارهسؤالش!ولع!لى4-/يضعهاالصعوإ3وهذالمغطقيةالايحاثعنللدفاع

صل:لاؤ!سلا..عليه4إجاالايعوضثمومنْ،ِ،المنطقيةبالابح!ثجاهل

الاخرىفهيالاجابةاما؟غوض"وملا.هذافيالصالحالسلعتمنإحدتكلم

السؤالعلىردهعنالافصاحةْيذهبفقدايمافي!.مرتكزاتعلىتعتمد

واصلالذكيئفالذهنلبذيكلنفسفدمستقر!طمحيذ!."إفىالىالسابق

(؟.
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منك!خوالجاهل،العلمهذافوائدالى.ائكنهمْمنْسعةفيهتاااللَهمكنهبما

السلفمناحدئكلمفمااملوماس،ئروهكذا،حَليه4َيُنَبحتىكالاعى

أنامساجهلفشالمالكن،النحومسائلفي،عنهماللهرضي،الصالح

وضع،المربيةاللغةفيالمعانياضتلقتباختلاقلهاأتياالحركاتباختلافت

.(3)(1عظيمأاثكالافرفعوا،النحوكتبالعلماء

الايمانية،بالمرئكزاتالاحتجاجهذاحدودعندلايقفحزمابئان

يُعين،والفقهي)النحوي(واللغويالمنطقيبالفكرال!ثقفانالىيشيربل

وجلعزاللهلكلامالفهمعلىمعي!ذلكوكان"،ونبيهاللهكلاممفهعلى

فكان،ئعالىضبهعن-الفهمنافصذلكجهل-منوكان،أءر(نبيهوكلام

كتبتوا!ففيالفولوكذلكأجراً.لهموموجبأحسهمنأالعلماءفعلمنهذا

..(4)(1والفيقهاللغةفياهلماءا

علىحملهالذفيالمبرريقدماندؤنيعالجهاالتيالمسألةلايتركحزموابئ

افقهي(اإاللقوي)وكذلل!المنطقيالمنتهف"نجالفكر"الىْلدعوتهالمبرران.المعالجة

ومشاهدةالنمضلمنبهاللْهآتاهمبماكلهذأكعنغنواالصالح"السلفانهو

نقممنويعلمحسآذلكيرىكلهذلكالىفقواءبعدفيمنوكانال!بوة

وكذلك،البهائممنالنسبةقريباكتبوأفهاهذهيقرأولمالعلومهذهيطاليلم

)ص!نبيهكلاممعوجلاللهْعزكلامبناءعليهخفيجهلهمنفانالعلمهذا

تقليدأإلادينهيعلمولمالحقوبينبينهلايفرق%نرازأالشغبْمنعليهوْجاز

(5)دامذموموالتقليد

الايمايةالمرتكزات-ان،المنطقيحزمابنفكرنبايباحثمايلحظهْان

خاصةمذهبيةرئر،4الىتضيقْوتتخولالمنطقيةابحاثهدعمفيعليهااستندالئي

وأوجدبل،لهْوروجوتبناهثايعهالذيالظاهرفيالاتجاهالرؤيةبهذهونقصد

البحثانالىذهبنالقد-ْ.بخاصةالمنطقيةوابحلألةبعامةابحاثهفيتطبيكاتله

معالجهمهان"الاالاش!اةلغههـواجممانْوا،بالبمانْ!-اهنثمحزم*ابئ"عظالمنطمي

94؟.
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الظاهريةوهذه.الثلاهريةر؟يتهمنْزاوبةجاءتاعتكيت،االموصْوع.لهـدْا

و-وه"فيلديهتترت!الاضباءفانالاساسهذاوعلىالاشياءعاب!ا"تَاتنح!لق

مهمناختلواحدجزءمنهالنالهعىوالطاصل!لهاخاهمس!ل:.هعبرأْنإ؟:إا

كلنتعر!البيانمناوجوها!ْلهعندولنقف.(6)التتض"ذيبىْبمكدانىا:يخانا
لإت:منهاوجهكلطبيعة

الذاتعنالمستقلالاشياءبوجودئعترفحزمابئ4ان"-ظامرثارلأ-

المستكلال!حودهذاانترىمعرفْيكاتجاهافلاهريةليا.لهاامإرؤتهإ

ضرورةتصبحواناخة48الصرحصرلامبهانيةيتيجدللاشياء

.4المعرؤعلريقعنامتلاكهاتمالتيالحقائقعن)إتعبيرجمعرفبتي

الاشياءوجودافي:بصراحةيعلنيقط!ملاحزمابنفكران

مجن)البان(اتببيرافعليتىج،الهارفةالذاتعن.ستقلبصورة

لتفانذلكوبعكس.ءاي!شالاعناتاتااولم!صتهاأإلتيالابور

دافأولَآينعدم-رخَالاهوالبيان(إالتعبيروفعل،يتعط!المهرفة

حقأ.كانتICIفانهاأنفسها،ْيظالموجوداتالاشياءكاؤنذلك

موجرد،حينئذ،مستبينلهايكنلموإن،استبانتهاامبهنت،،*ة

الىسبيلةلاموجودأيكنم)اماذ،ابيادْاكلراتباؤلفهـذه
.!7)!بانته"ا

لبالمتذليبفعلهوالمعرفةاتر*كيانةحا-رصب"حزم،ابئي!لنثاذيأ-

تتجول4اليهاايوصولتمالئيالحتائقانآخرق"لكاب.الاث:اء

المسارعنثانيةمرحلةهيوهذه.ذهن11فيَللأشيا+افثارألى

تذييبي1)المعرلهْيالفعلاْدهن10.لمحزابنصدالظاهرممبالمعبرفي

تعبرمفاهيمايجادنرصة(.هنااللغة)البيانيتيح(الاشياءمحالبم

ولئسبمعللاشياءوليسللافكارالعامةالخجائمبيوتبنبرغب؟

:بيانهاالثانياوجه"داواكلالقضيةهذه-تناقشالتيحزمابنعبارات

؟،
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.-دلثة18ل!

واستقرارهئعْ!بط"تر،.الىبوضاتجها+اشكالهاانتئاافافياسشبانه!مبنعنا،

علىلها*/.وتحبيزهالنفوسبحنالعاقْلبه.بضننإلذيالبقلبمادةِ-نجيه!

عنهالاخباروبلاعلمهلةئب!يءءالنيء-لملهيييقليمبنْاذمجليه--*-مإهي

.(8)((البيابى،تبمرا.مبن.لاالثالية؟لتبةإلمبر.9فهدْ

زاويةمن(ةفْلإ)-البي!ميالجة:*على"جملته!مِ،زحابنلاظاهريةالبئ؟م!إ.

زاويةمن()اللفةابملاءاأ-.ومناقشهرالبهلامبمإلئطبن!نىجهاز!،"فسلجة9

التيةير!ثبلاالمجصرعة.بينلاوالعرالهف!!المعإر!ونقليابتخاطبْ،

فيتدرسإلمسألةهْدهأنا؟واوِنعلم:.01!غة!هذ؟عن+تتحدث

وهواَدجمئقدم6.منطقياثجاهمثللةتحتءالمعاصنرإلمنطق*"،دائرة

البعداي.!بةالبراجماطيتيبالببد(اميْلراك*)رود.لولهبْمايسميه

منيفهمويهاالإتجا*هذايريالبعد+كا!دْبهوألاخة.الاجتماعيِ

(للكلام*)المرسل:دمتبهلمطرافاربعةتوفريقتضيحزمابننص

يخلقبحيثمْيه-انكْلامينتاقلليبهلاءا(،ووشط)مستبمومشتمع!

وهيورسالة.اببموعاو"المنطرق!كلامفهبهااوممطراهذا

كلماتايقاع:الثألثأوجه"وا،دْإته،بحل!الكلا%)ألمرمجهمْلي؟،والمسمَلم

المخارجلهاالقادر.2الحكهمكنن،مقطبات.صوبْمنتمؤلفا

والشفتينو"+واللسانْك!اوالرئةوانابيبوالحققا)سفطبىيق

،ْداْدآلاسماخافيْدائ!للا).بقرعابنلإحْالهواءَلها.؟يرهيأ،الاسنايىْ

الىمنهابرإمعنقراعبتباشْهماقدبتليالمتكليمي!ع!ثالْدهل*يلصويْهللم

منهاالطبعبقبوليمفهيربم-+بمبوتويئكلهإ-ال!ها،المجاطه.نفمبى.

المتكلم،سقْل.استبالْف!ماقد،.فلاثبنعليها،*كاْهْيجفن..اتفقالبغةْ

المتكلم،ئفسفيرقتسإ+دقام-مثل،إب!اطبمانف!ي!"فيبريمبهمتقر1

9بمء!لم،ي!دللإ؟مامجننهـا"ابمهاجرْحو

حدودمقايرمهع-مجلىبر*يرتكئرات،،*ايمالْيةْيئرسسهبجزعإبنظإهريةإنَب

عنالبشرميزتا(هيةهبهَهيالغة(1)فالبيان،الظأهريةرؤيته

؟4"خب"،\
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رابعأ-

48)

التقربفرصةللبشرتتيحالهبةهذهوان1لباثبة،الحيةالكائنات

الافعالمنوالممن!عوالملركالافعالمنالمباحومعرفة،اللهالى

،وناروجنة،وعكابثوابعليهي!رثبالامرومذاْوا)حملرك.

ا(رفيعة،،وثوةالشريفةثخاصةهذه!نوهـلناْبمالينتج"

الابدفوزالى،طاعتهفيأستعملهالمنْ.المقربةإنماضلةأ1لطب+4و

لاثرابالتيالبهائنممن.بهايبيقجْعمجة،جئتهفيزالخلردبرْضناه،

وذللها،.ماسخرجملةفيلناسخرهأي!أوعليها،عقابولأ

ماحىالا.والارضِالسمواتفيلناخلقاذماذلل،بمعلحبهصنا

والسمع،مناوالشكرالحمدفلهعلينا،بالتحزيمؤأستثنى،عئا

تعالى:الله"قالوطرله،بمنهلناذلاث.وصنْل!ميمعلينا،والعلا!ْ

المرتبةفهذهلهم(ليبنقوعهْ-بلسانالإرسرلمنأرسلناإوما

(؟.).؟نايج؟مزأئبمن"ثالثة

رمزيةزاويةمنأطغةالىهتَرطنفيتظهرحزمابنطْاهرقيان

علىاللغةتتكلم!ىالجماعةاتف!ثاشأري-!ازالغة(1)فالبيان

وحددت،اليرميالئعأملفيولهتفاهمالتخا!بفيْاستخدامة

الجماعة،أنرأدقبلمنمفهومامحذد(-معنىلغربةاشارةكل

اسقرماتخطيطعمدتهاباتفاىْ،قغاشأرات:الراج"والوجه

نفسبهفتبلغ..متباينةبخطوط،المذكورالبيانمقالننمسفي

تشاركهااندريدالتيالنفسالى،لنفسالىاشتبانتهماقدالمخطط

وليستتبيناشياءالقسما!هفيوتندوج..اس!بلألئهماؤدهفيْأمتبان

بالعيناشاراتومنها،فقطباليدأئ!ارات8فمنها:،بالفاشية

.(11)"البيان6بمرمنالرابعةالمرتلأفهذهألاعضاء..ببعضاو

المنطقيةابحاثهفيالظاهرْيالألجاهأ!هلتأسيسهفيحزموابن

اهلعيةاابحاثهتعززي!اةيعالسالاتْهينامجمالأالمرتكزاتلأيئسى
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اتجاههلتضبش!ىحالمرتكزاتوهذه.4بخاصالمنطقيوفكرهبعامه

واستعمالهماذكرنافهمفيهاإكضائلاغايةو!ارت"،الثلاهري

والقدرةوةبالةالحقا)واحدالاولللخالقوالاقراروجوههفي

.(12)"صفاتهمجميعفيلخلقهمباين،وانهوالعلم

الايساغوجي:كابعلىتطبيقيلرس

فرنريوسبهاادلىاقياللافكارتطبيقاتالمنطقيةابحائهفيحزمابنح!و

دائرةعلىتن.اكالتطبيقاتوهـذه.يجوغا!مميالاكتابهفيالصوري

علىدالةالاسلاميةالايماندائرةمنامثلهَاختار*انهفقلشئتاناوالايمان

نرفريوستنظيراتتطوجهوذيإثمناخا؟4اولعلالايسا.غرجيتنثليرات

هوبةذيمن!لقيبنسقذلاثبعدالخروجثمومنالاسلإميلافكر

اسلامية.

الزاويةمقالافةعال!تعن!تلكيةقنثليراتالايساغوجيكتابقدأ

دائرةمنالاخة0ْءلىدالةامثلةانتقاء،بالمقابل،زمابنعملوان،الصرتية

.رغبةبان!الزضيةصهذهبخصوملاحظةتسجيلءنلإبدوهنا-..الايمان

للقارىءيعرضاناراد.ةالايماذدإثرةءتالامثلةهذهانتقاءفيحزمابن

البناءبشروط،والملتزمةالتماسكةاظغويةالالجنيةءن"صورااع)اوءوالمتعلم

.الايماندائرةداخلمنالمنطقي

ونثمعر.الاهميةغايةفيفرفريوستنظيراتكلتطبثأحزمابنعرض

الذيالنمالمنطقيْيوجدنااذ.المعاصرهَالمنطقيةالابحاث.ىصدىله
ابنيقول،اولاالنصايرادبعدسنعرضهامهمةمنطقيةافكارأ،،سنورده

مناكثر-جلىيدلالذيوهو(الاصواتمن):الفانيمص!قلا))امابمحزم

.فلاث.اشبهومالالوانi+ووالثيابوالحعيروالخيلالناسكؤولنافهوواحإ-

.،داالعددكثجرةاشخاصرعلىقلناهااذاتدلذكرناممالفظةعلفان

كاالجماعةعلىتغاسماءامربيةاالل!4فيايضأالالفاظهذهمقامتقوموقد

10/ rم/ف.!
lid
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كقولكمرادهءنيبنالمتكلمحالانالا،الواحدعلىأيضاًوتةع،ذكرنا

:"وجا!عزاللهكقول.كلهعلْالنوختدك4الافظهذهفان)الانسان(

الافثلةهذهايفأوتغ..آدأ"ولدجماعةعنيفانماخسر(لفيالانسانذ1)

زوجتهاوغلإمهدتروانت،تعرفالذيالانسانأتافي:فتقولواحدعل

.(13)(1بعينهالناسمنواحدااو

امصوتابينتميزالتيتلك،الايساغوجيتنظيراتمناستفادحزمابنان

حاضراً..للكلامالمرسلزيهيكرنمعينوضعفيلضري.ز.روهو،المنطوق

ءحا)فيحاضر،الصوتفيهيكرنلغويرمزوهوالمكتوبالصرتوبين

)الومز(والصوت.كاتبهاوال!صوتالمزسلغيابالاكثر0وعلى،اكتابةا

الابنيةوهذه،ا(رمزمناعقدابنيةفيشكلاخرى)رموز(باصواتيرتبط

لانها،الاخويةبالمتواليةالعصرمناط!تسميتهاعلىتعارفمااوالجملهي

الرمزين.هذينربطفيساهمتمنطةكليةورابطةاكثراورمزينمنتتألف

.وهذهامامةاالاسماء4زاوثمنلارموزالمنطقيةحزمابنتطبقاتتصصضت

المنطقيةالمعالجةزاويهَمنتقتربانهابمراجعتهابقىومو.انتتشعر4المناق!ف

في4فضوهو،عضو!وفالان!ىان.4والطالعضوبينالتمييزوهي،المعاصرة

ا)دلالةْييتفردوعندما.4فئفهوالبشرمجموعةعلىدلفعندما.نفسهاوقتا

.فقصأعضوهوواحدشخمىعلى

إبلغمنوهو!الاسماءموضوعالمنطقيةحزمابئفهمدائرةوعالجت

قدالايساغوجيئتنظيراتان.الملاحظومن.اهميةالمنطقيةالموضوعات

العربيةالامْةبينالموضوعهذافيمقابلهَيعقد.وجهلمتهحزمابنتفكيراستفزت

اخيريللاسمالتننطيربسبفكانتالمقابلةهذهوان.)الاطينية(-الإتينيةاةغ!لاوا

الفصلْيدرسناهموضوعوهذاكاالايساغوجيئتنظيراتلهت!ر!تالذي

الثالثة
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ممابأكثرفيهاالعبارةتمكانلما!ربية"الافةانءنمقابلتهع!شكتلقد

امربيةاالاخةفييستويانقد"يْا"روال!سؤال"ما"رالسؤالانعك.ترى

ومن،واحدبمعنىنا"قيوصاحبهعنالافثلينهذينءنواحدكلوينوب

،فانالاسضفهامفيقصدناالمذينالمهنيينبين"الفرقعرفاللطينيةالاخةأحكمَ

ببيانادامذلاثابعاضعنالاستفهاملفظغيرلفظأالعامعنللاستفهامفيها

.(14)"اصلاًصاحبهعلى.لايختل

وانما،التنظيرحدودعندعودناكالايقفالمنطقيحزمابنفكروانْ

وءنالعربيةاللغةمنمنتقاةئطبيقات،التنظيرهذاعلىتطبيقاتلوضعسى

:ث،ذعلى4أداامثلةلناعرضفقدمافعلهحقأوهذا،الايماندائرة

انااثذل"!شال،انواعهادونفةطباشخاصهاتختلفاشياءاولاً-

وغيروالفريرالاون.انعا!افيدل،حيوان:الذاتيةفينقول

فان،والاشخا!-معةبالالْواعتختاف"اشياءوهذه.ذلاث

ايضأويخالف،غيرهانهفيإشخصهالفرسيخالفالانسان

فهذانعمروونرس،زيدفرس:نقول؟شخصهبصفات

فهذاوالا،هذاغيرهذااناي،فةطبالشخصيختلفانانما

كلاستخقالتيالصفاتفيمتفقادْ-وهما،فرسوفذانرش
.(15)(1فرسأيسىانمنهصاد"او

دالا-مثالاًحزمابئويقدم،واشخاصهابأنواعهاتختلفاشياءثانيأ:

ابيفالانسانابيفوابيفونعني:الغيريةفي"نقول:ذلكعلى

بأنواعهامختلفةكلهاوهذه،ابيضوالحائط+ابيفوالثوب

.(16)الآخر"غيومنهاواحدكلانفيواشخاصها

ابنم!هاانطلقالتيالايمانيةالمرتكزاتان:عندناالموتف4خلاص"أق

والرسم،الحدمجالاتتحدبالىحملتهالمنطقيةابحاثههياكلتشييدفيحزم

كفعلالافساديستخدمهمامنطقيتانعمليتانإرسنموأاطداقالمعلؤمفمن

s tv
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علىيعملانا)زولانوهذا.ا)*المْال!لحرجي()مكوناتالموجوداتلتصنيف

اعئغادأالموجودات!!ديد

حداً.فيكون!مثيبمالجوهريةالحقائقعلىاولأَ-

رسمآ.فيكونال!ارضةالخصالْصعليثانيأ-

علىلاينسحبالمنطقيينالفلمينهذينعملانالىحزمابئاشارلقد
لكلبدولا"،الحقيكةهذهابعادلهمهمنجضْييينولذلاث،شأنهجلالله

نالابدلانه،ضرورةومحدودامرسومأيكونانمنت!الىالخالقمادون

ولوضح(7N)موجوداً"اوكانعرضأ،سواهمماطبعهبهيميزمعنىلهيوجد

فليس،وجلعزالخالق"اما:فيذهب،نمآخرفيادقبشكلالامر

.(18)"الوجوهمنبوجهمحمولآَولاحاملأ

المفتاوهي،حزمابنعنالتهريفؤشلريةجاءتالاساسهذاعلى

فرفريوسوضعهاالتيالت!ظعرواتعلىمؤ!سسقجاءت.المنطقيةللابحاث

علممؤسسفهمدائرةالم!تصعدالحقيقةقيوهي.الايساغوجيفيالصوري

ابنانهذايعنيئ؟لناباكبةاحهمإيهفيماذا:ولنتساءل.)ارسطو(المنطق

اولىصورةتعبرإذيواالمنطهبالارثبينالمنطقيةابحا"4نيمزجزدحزم

الصورةبهانتوانفقرتنامجثموضوعالايساغوجيكتابفيمظ

التيالمنطقيةالمعالجاتونقصد.منهاابعدا)جحثفينتناولهاالتيالاخرى

وماالمنطقيالارلثهذابين.مزجم،زحابنان.ارسطواورغانون.حملها

ناالمعروفمن.المنطقيالبحثقدعممرتكزاتمنالايمانةر؟ادقدمته

عرفحزمابنانليويبدو.ميتافيزيغاهعلىمؤسسةالمنطقيةارلرلحوابحاث

المنطقيةالابجاثتأسيساعادةنفسهحمللذلاث.ولحنيةالميتافيزيقاهذهبأن

ابحاثهبمنمحثيرةمواقعْيلناتكشفالاثروهذا.اسلاميةميتافيزيقاعلى

.هذهانظراوجهةتدعمعدةشهاداتيقدمسابتمأمادرسناهولعل.المنطقيهَ
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.وللبوةالمقولاتكابكاعلىتطبيقيلربس

ااجمحثفيافادته،حزمابنفهملدائرةثقافيةمادةانقولاتكتابقدم

المادةوهذه.الخصوصوجهعلىالاسماءتحليلو؟ني،عموماًالمنطقيئ

وهي:الاسماءكلقانواع،س!صخبفهمهدائرةزودتالثقافية

التطبيقيالبعدتكشفامثلةويعرضالمتفقةاوالمتواط!ةالاسماءاولاً-

نرس:"كقولناالمقولاتكتابيقدمهالذيالمنطقيالتنظيرلهذا

"(19).وحيحيكقولنااووفرس

تشكلالاصماءمنالنوعلهذاالمعالجةوان8المختلفةالاسماءوثانياً-
لايجادى!صحزمابنوان،المنطقىالتظيرمننوجماًبمجملها

(20)"وحماررجل:"كقولنا:ا!ربيةاالافةفيلهواقعيةترجمة

مختار،لغوبأتطبيقة.حزمابنويعرفىر،المشتركةالاسماءوثالثأ-

"كقولنا!المقولاتكتابيعرضهاالتيالنظريئللتحليلات

الفرسحافر-الةصساعضاءلبعضوقولنا..لاطائرنسر

.(u()21نسر

حزمابنيوجهالاسماء.منالنوعوهذا،المترادفةالاسماءورابعأ-

اوس!دائرةمْحوالارسطيالمنطقني.الارثفيالنظريةمعالجته

فيعرض،الخصو!وجهعلىا*ربيةاوالاخةعمومأالاسلامي

.(22)(1وهروضيونسنور:قولنا،"مثل:دالأمثالا

دائرةزودالمقولاتلكتابالمنطتميةوالتففيراتالمشتقةوخاهـأ-الاسماء

الفكرعلىلهدطبيقاتايجادفيساعدتبموجهاتحزمابنفهم

."كقولنا:،الهرييةالا*4منبعبرةامثلة0اختيارخلالمنالعر؟ى

امهدو..بهقو)نا..ابيضورجل،ابيض!وطائر،ابيفئوب

(23)(1شجاعورجلشجاع

9،
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1)كلام،اكلاماسننوعينبينازِىقالمنمكيةاحزمبئافهمدائرةوحمات

فهوالمركبا!مملاماما.الاس!مهوالمفردوا)كلام.-المركبإكلامواالمفرد

ماشيءخصائصعنمعبراًبكونهيتمسمالمفرداكلاموا.الجملةاوالقضية

،ظاهرةاوحادثةالىيشيرفانهالمركبم*!ك)ااما.عليهويدلماثصخصاو

.والكذببالصدقيتسموبذلك

باستبعادوقام،اللغةبهاتعجالتيالاقوالمختلفئحليلالىسعىلقد

الاتوالعلىاهتمامهوحصر.منطقيةغيربكونهاتتمالتيالاقوالجميع

-ولعلكاذبةاوصادقةبكونهاشسمانهاقلناالتيالقضاياوهي.المنطقية

التي4المنطقهالتنثليراتلهذهعدةتطبي!اتعلىيقفالمنطضةابحاثهفياكآظر

المنطقيللبحثتأسيسعننفسهالوقتفيوتكشف.المقولاتكتابقدمها

ايمافي4مرتكزاتعلى

المنطقيثالبثفركزعنبهيدجرفنحو-يتجهعندهالبحثانرنلحظ

الارثفباجمحثاوحاولنا،4الاخوالاقواكلبعضربالمناقشةت!رضفقد

صاحبنابأنهناونجزم.لهامعالجاتعلىنهثرفلهاوالاسلامياليرنانيالمنطقي

المنطقموضوعاتمنكوضوع)الاقوال(4*))افيا،نطقيبحثهفيحزمابن

الافويةاستشهاداتهفكانت.خالمبشكلالاخةابنيةصوبالتحليلفيجغح

المنطقي.ثالب!دائرةعنوتبتدالاخويالبحث-خيمةتحتتنضويالمختارة

الاخويالقننطيرتدعمبأمثلةللاستشهادشهاداتتعرضففسهالوقتيْفانهاالا

الاسلامية.الايماندائرةمن

ابئصدالتحليلفيالجنوحهذانeصور(نعرضنظرناوجهةولدعم

منها:اقسامأ.ينفمالامرابئالىذهبفقد،حزم

الامرلفظعنهلاينتقالذفيالامرعنصروهو،الملزمالواجب-اولا

برهاني.بدليلالا

.الملزمغيرعليهالمحضوضثانياً-
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افضل.بزكهيْدااوهو،فيهحو!داثالثاُ-

راضغير.الأمرويكاو-ن،ماشئثْاعلل:القائلكةولالتبرؤرابعأ-،"

المأمورعن

ماشئتم(اول!عا)ت!الىكقولهالوعيدخامسأ-

.أكريم(االعزيزانتإنك)ذقتعالىكقولهالتهكممهمادسأ-

.أتاكماواحتملفاصبرنهيتكقد:الممصيكقولتقريرسابهأ-

.(حديدأاوحجارةكونوا)قلتعالىكقولهتعجيزثامنأ-

.اكأأ،ابعد:القائلكقولةالدعاءبمعنىماهوتاسهأَ-

وليس،تكوينومنهاءفيهاافئوا:ا(قائلكةول،زجر-عاشرا

بالتلف.يعدمانيريدوما،بالكون

شيءعنلىلاهكْيهتقدبملمنالقائلكقولالنييمعنىأمرعشر-احد

رجل.انكوادرياومايكوفيوسترىافكلله

.(24)أحسنهماايبزيدىأحصسق:كقولهالتعجببمعنىاطر-عمئنر-اثنا

الاسممفهونمابحاثهْيحزمابئاعتةدهاا(تيالمنطقيةإتنظيراتأوْتناقش

مرتكزاتعلىتنهضرانهانلحظعليةتطبي!تيشهاداتتقديمويحاول.الكلي

يقومفهجأللاسممناقشتهفينهجانهونرى.ايمانيةمنطلقاتعلىمؤسسة

بالاستشهاديتبعهثموءنالككللاسمالعامالنظرفيالاطارع!وعلىاولا

وفي،الكليالانسانمفهومخلالمنإكلياالاسميحددانهفلاحظنا.التطبيقي

اكل،االانسادْ:"فكةلمولك؟التطبياقيبالمثالويلحقهريل!ثفلايقداله.نص

ن11:بقولهتعالىالذ.ارإداذياوهو،سانلا.!اخشاكلعلىالواقعاي

النوععنىعز.وجللبهنه،بعينهانسانأيرد31تعالى.فانههلوعأ(دخلقالانسان

25)"كله

W
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التنظيراتأثر-واضحرشكليلحظالمنط!4حزمابئابحاثفياناظراان

نفسهاوقتانيياث!ر-وانه.فهمهدائرةعكادجمارةكخابقدمهاالتيالمنطقية

الانةتطوجمنتمكنهمناسبةمعرفية4فرصعنللتكتيشلديهالمحفزةراثَالاب

آخرمعرفيك!فببالمقابلوالقيام.جهةمن-التنظيراتلهذهةيد!اقمإاوالقضايا

ونلحظ.اخرىجهةمنالتنظيراتهذهتدعم.ايمانيةتازَعترموضعوهو

طبعوبذلكواحد.2نفيالم!رفيتينالعمليتينهاتينافبهزقدحزمابنان
والابحاثالاسلاميةالميتافيزيقا:طرفينبينجمعتمعرفيةبخصوصيةابحاثه

ا)يونانيةالمنطقية

الكلامبين:إكلامامنانواعبينالمنطقيةحزمابئفهمدائرةميزت

استخدامناحيةوالمناطقةْءنالنحوينبينوقابلت.المنطقيوغيرالمنطقي

لاصطلاحاتاستخدامعنكاشفانةالملاحظومن.والمفاهيمالادوات

غيرماهوكلواسقاطالمنطقعلمزاريةمنالكلامتحليلالىتشيرمنطقية

نحو.حزمابنفيهينهجانيواالمختاروالمثال،ا)محثدائرةمنمنطةب
الهربية:الافةءنناخ!،اسلاميةفكريةمنطلقاتعلىمنطقيةابحاثتأسيصى

احدهمااسمين.نيقومفالخبر.منطلق،وعبداللهصحيحزيد:كقولك"

عنهللاخبارمميزةصص4وا)ئانيالموضوعوهوغيرهمنعنهللمخبرمميزاسم

(1(26).المحمولوهوغيرهمن

لفظين:عنيتألف-لغويما.تركي!بوالكول،ا)قولطبيهقحزمابئوعالج

المحمولالىالموضوعتشد4منطؤرابطةوكذلا!!والمحمول.الموضوع

اصلإميمنطقتأش!وباتجاه.الكول4علشيطلقلغوي"تركيبهذامنْوالناتج

؟"اما-والمناطقةالنحويينمشمياتبينويقابل،تيال!ربيالافةابنيةعلىيعتمد

وضعتالفاظوهيالمعىفيحروفأالنحويونيسجهاالتيفهيالربط

.(27)"والخبرالمخبروبين..والاسمالاسمالموص،4للمعاني

tot
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ب!كإوأالصماصق-غقلأثهبالقضيةيصطلحثحديدهذافيهتاالقولان

!ذهوالجقيؤتيا"واع4صثْاقالىالقضايا-قسمت.المنطقيةحزمابنودلمئرةلا.فهم

ر!شتم؟زجابئانالا.اليونافياكرث--المنطقيىلاء؟دعصتالنظزيةالتق!ىيهات

وابوإقع4إيما*نرأا)إءذ.منم!ختارةاثلمةبفرب.تتمثلوالتي+المنطقيةهوامشهفي

-ومؤمبتي،4إمربهاةف!لابتهتنممباجثدشطقيةتأسيسى،ينشدكان!الاسلابمي

+المخصوءدالقضايا.-:..جمع!الانواعوهذ.احشمة،-.-ايمافيةم!طلقاتعلى

.،خليفةوفلان..غيبز:منطلورزيد:؟"كييولك.حؤم.ابمئيقدمهذي11والمثال

منأخوعااْدمحزمابئ2ويفرإو!مالاذاتوإلمقضايا-!28)"حيوعمرو

ألمكبارةكَتابْيلارصطوالمنطقيالارثتاوِعظنتعلى.اعتمادأالكضاي!

الثليالا!مىلاءىليالواخا!عزبيةاالافةسبخصوعية.مطبوعةاستشهاداتهانالا

اتنصايا!ذ!حزمابنيقس!2.اسلاميأئوبأمرتديةالمنطقيةالتطببقاتجاءت

وقضايا(29)،احياءاناسا"جميعءشلموجبةقضاياالىالكيفناحيةمن

كنيةقضاياالىالكمناحيةومن(35)".بْهاقالناسمنواحد"لامثل4سلب

كبةودقضاياابق0إا"الاولالمثالموجيةكليةلهَضايا:لاحظالدالْ.والمثال

ا(نا!.قَ!ب"؟مثلموجبة،جزثةوقضايا.السابقإشايْىاالمثالسالبة

ثسإْ!ل%وإلنوع.(32)"حجرالناس"لابعصْ:مثلوسالبة،(31)"كات

("33)إ،صباحكلإلمشمس"طلوعمثلالوجيربقضاياهيالذضايامنريخْالاو

3ْإ"كل"الملأمتناعوقضايا(34)"غدآتمطرادْتوتنا"مثلالامكانوقضايا

.(35)"كأملاًيوعالماءتحتالانسان

:%خلأافي!إ!ختلإكنضلبرا"تاءننمادْجإكبارةواالمقولاتكتابقدملقد

،رءاش)ْأارتء،"-؟ضتإ"!وفصعث))ذمنارسطوهدفوكان.اليونانية"خة

"إل*-.!إيقت)اميأ!ْتازكئرممووضصثةالمنطقية(.زحابئتطبيقاتاما.اليونانيةلامْة

ثكشيتهلي*صبفي!نإحتاين-هإمناسئتاداتها!عولعكتحملناكملها،لها

،اورغانون(خاصمنعؤ!تأفهميسالىك)ذ"خلالمنسهىوقد،4المنطؤ

العربية.للغة
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:.البرهانكيابكلتطبيقيلرصْ

هوةقي!حلا)وفيا.لبرهان،كتابمنالمنطص4حزمابنْمقْهل.دائرةاستفادت

القيإيرالمتعلمتعريفقياستفادت.ة(والثانيةالاولىالتحليلاتمحاب

تننطيراتمنالكتإبهذاإحمله75ان.وضزوربهواشكالهومكوناته،المنطقي

ايجادمنتمكنوبذلكالاسلاَميةالايماندائزةهاجتاب.مزح.ئباوجههمنطقية

منجزمابئ.نعدهذا.الاساسوعلى.التتليراتهذهعك،فقهيةقطبيقات

الغزاليعملعلىسابقةتهدمحاولتهوان،والفقهْالمنطقبينمزجواالذين

حزمابنوان.القضايا4"لبنيةتحليلىنظريةمادةالبرهانْكتابقدملقد

التحليكلهذا.النظريةا"لمادةهذهعلىدرسأْتطبيقياتعرضفقهيةمادةاختارْ

الاسلامي.الفقهْلاغراَاليؤنالْيةْالمنطقيةالمادةطوعوبذلك

وهيالاهميةغاية-فيمنطقيةمسألةالمنطقيةحزمابن"فهمدائرةنالهَشت

،أعوضومْلومخملابتحويلامكش(؟او1)الانعكامىوبئحدد،الانعكاس

قدمهاالتيالمنطقيةالتنظيرات2ح!سبالعكسوادْْ.محمولأْوالموضبرلح

كانت"!ذ*أف،الكضاياقهمفبحزمْلايعْيرا"بئواوردها،البرهان2كتاب

قبلنالهْيةكانتوان!ةبجومْسكعإا"بعدفهيالعكسقبلموجبةالقضية

بعد!ْهل"العكسقبلصادقةكانتوان،ناةء4العكسبعدفهيالعكس

.(36)"كاذبةالعكنمقبعدفهيالعكنسقبلكاذبةوان*كالْت،صادقةالعكس

اعادةآخربمعنىاو،تطبيقيواقكلالىالمنطقيةالتنظءرا!تحويلوباتجاه

نجعضحزبمابئضيصِاسلاميةايهانيةتكزاتمرقلىالتنظيراتهذهتأسيص

الاسلامي:انمهكياالفكردائرة"داخل"منالتطبيقيةالامثلة

الذيالدالا)نمقهيوالمثال.مالبقيكليةتنهكىالسالبةا)ممليةالقعيةاولا-

الآتية:بالصيغةوضعهيمكنحزمابنيعرضه

.حلإلأً"المسكراتمنثيء"ليس

الى:فيمحسالمثالهذا

.،37)"مسكرأالحلالمنشي"ليصى

Vol
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لالم،1افقيىاوالمثال.محىجبهجزثيةلمعكسالموجبةاممليةاالةضيةثانيأ-

:هكذاوضعهيمكن

ابر"اواجبوالد"كل

الى:تنعكص

.(38)"اوالدابرهمالواجب"بعض

القتركيوالمئال،*4%وم-جزثيةتنعكصالموجبةالجزئيةالكضيةثالثأ-

عمياغْتهيمكنالمنطكيهخزنمافيمهْهلداثرةتقدمهالذيالمعبر

الآتي:بالشكل

."الدممباح"بعفالكفار

...:..الىتهكس

....مع9)".كفاردماؤهمالمباخ"بعض

لفظصت!زا(خئآيةا-إ:!ظيرأتق!مالمنطقيةحزمابنفهمدائرةواستفادت

واخاىإ3"اتالةنظلهذء.َا7!زفتوجمماوافجزت.وضروبهاباشكالهاالكياس

يت-،أك؟*ْ!ج4!رلأنتاصبى9ازفاالزوعانم!تصاالاساسهذاوعلى.فقهيأمترجم

الأيثحهماتكلنفصحولكللضروب"أتحدتان،،%واذ،حزمابنعندفقهيةمنطقية

كهتيالمضإاينثلريةهذهلك!ْووعْإول.عليهدالشرييمثالحىْصووالمنطقية

.ا-يجاْذفيصزمإبئهلْدبالذيا-جهد.اعلىليتعرتالقاريءيديبينالفقهية

.اابر!إنكخابقدهمها.التيةيقل!نملاللتنظيراتفقهيةظبيقات

ف!نو...إلاسسلا.ىانفقهافيآ،.نطكية4نظرتتمثكلبمجملها.التنظيراتهذهان

:ر-لهاسفقهـىالتطهيقووفيشكلكلضروبعرضونحاولهنا

:الاولالشكلاولاء-

نفموهناضزوبارصةمنيتألفالمنطقيلك!ثللوهذا

وهن::للفقهيةبصيغتهاالضروبهذه

IOC
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لاني!-

؟56

الاولاضربا-"9-

خمر"صصكر)اكل

"حرامخمر"وكل

.(45)"حراممسكر"فكل

ا)ثافي:الضرب-2

مجسكرخمر""كل

حلالا"!ستخمر"وبهل

fليسمسكر"فكل ') ((`y5).

إ*حالث:ابالضص-3

وطثها"حرام"بعفالمحلوكات

اجتئابه"يفزضحرام"وكل

.(42)اج!نابها"نرض"فبعفابلملوكات

الرا!الضرب-4

(1.رباالبيوع"بعصْ

جلالاً".الربامنشيء"وليس

.(43)حلالا،ليسالبيوع"فبعض

:ا!عاني.الشكل

عرضهامْحاؤل2ْكاو،بورضْ-ْةعبزامنالشكلاْدفيتأفف

هي:الضرو-بوهدهحزبمابئعرضها!كابفقهيةبصيغتها

الاولالضزب-؟

عنه(1فهيتفقدتملكهلماذبح"كل

عنه"حْهيتِ:مماحلإلاَثيء"وليسى

.(4؟)حلألاَ"تملكهلملبثميبدذبحك"فليس
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ثالثأ-

إشاقي.االضرب-2

عق"نيتمماخلالاشيء"ليس

عنهداتلاتفقدئملكهلملماذبح"وبهل

(45)ْ"تملكهلنملماحلالادْبحك"فليسر

الثالث:الضرب-3

(1كافى"بعفالاَباء

كافر،"طاعتهتج!أحدكل"وليس

.(It)"طاعتهتجبلاءابَالا"فبعض

الراجالضرب-4

وطثه"يحللآالممتلكاتمنالفروج"بعض

وطف"يحلمباصقأمةأوزوجةنرج"وكل

أمة،أوزوجةترجليس،الممتلكات!نا!فروج"فبعفى

.(47)مباحأ"ليس

الثالث:ال!فهمكل

التيالفقهيةوصيغتها.ضروبستةمنالشكلاْدهيتألف

هي:،حزمآفيعندوردتكا،نقدمها

الاولالضرب-1

(1فاسقمحصنةاذتق"كل

يحد"محعحنةقاذف"وكل

t)يحد"ايفاسقهإت"فبعض A).

الثاخا:الضرب-2

الصيد"عنمنهيالمحرمين"كل

النساء"لهمباحاًالمحرمهنمناحد"ولهيى

.(49)الناء"لهممباحاًالصيدعنالمنهيينبعض"فاجس

""لأ
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افالث:اا)شحرب

"ة3الصامةبولالمصلين"إهض!

.قدر"انالكهجمةلاجن.ةتسابفمأبمورمصلي"وعل

.(50)"ر!دقانالكعبةباصعتبالمأمورصلاتهمإقيبولا"فب!ض

اجإرا"إضربا

"حرامرضعاتخمسمرضعة"كل

أم،رضعاتحْمسالمرخحعات)؟وبعصْ

.(51)(1حرامالأمهاتر!!بف"

الخاممسأشحربا

منه"يقادحقبغيراكَاتلميئبهض"ليس

(1فاممقحقبغيرقاتل"وكل

.(52)"فاسق.مخهقإدلأمن"فبعض

:السادسالضرب

للعقد"دس!فهالثروطمكلر"

لامقدلمامتقدمأالشروطمنيثيء"وليس

.(53)الغقد"يعقدملالاهقدالمفسد"فبعض

؟58
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الهوا

(9)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(95)

(16)

(97)

(18)

(99)

(20)

(21)

(22)

(23)

شىهـ

2-2عيص،المظقطدالتقريب؟حزمابن

-:الآتيبالثكللهينصليوردتاييالقرآنيةالآياتاما

.(96:العلل،55:الرصن،3:انعرآل،)الزمر

3ص،الابقالمصدر؟حزمابن

)القرة:3(هيوردتاييوالاية

الابق.الممدر:حرمابن

الابقالمم!در

4-3ي!ىع،الابقالمصدر

صا4،الابقالمعدر

الادتهالمصدر

الابوالمصدر

الالإتاالمصدر

ه-4صعى:بلىالاالممدر

(14:)ابراهيمهيوردتالتيوالاية

هص،الابقالمصدر؟حزمابن

6-5صص،بؤالاالممدر

13ص،الابؤالمصدر

(103:"رم!لا"هيردتواييوالاية

\هص،الاب!الممدر؟عزمابن

16،الابقالممدر o

6ص،السابقالمعدر

81-71صص،بقالساالمعدر

17عى،الابلالممدر

36ص،الابلالممدر

بقالاالممدر

بقالاالممدر

3v+،الاب!المصدر

بقالاالممدر
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(24)

251

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(32)

"22)

(4r)

(rd)

(6!)

(37)

(rA)

(40)

(49!

(42)

("4)

(44)

(45)

(49)

(47)

(48)

(49)

(.4)

(51)

(52

(or)

I%i

04عى،بقالارلممدا

الآتي:بالكلهيرردتاييوالآيات

(17:اةوالاسر،14:الدفان،41)نصلت

-42-ص،السابلالمصدرعزم؟ابن

(75)المعارج:يه!ْصناليوردتالتيرالاية

81ص،السابق؟الممطر"زمابن

82،صال!ابقالممدر

84ص،الابقالمصدر

8هص،الابقالمصدر

السابقالممدر(13)

بقالاالمعدر

76ص،ىق؟ا&االممدو

الاددالممدر

بقالاالممدو

809عى،الابقالممدر

111ص،السا؟رالممدر

ادإبقالمصدر

121ص،السابقالممدو

الابلالمصدر

221ص،الابقالمع!در

الابلالمعدر

بقالاردص!ملا

بقالاالممدر

بقالساالممدر

بل&االمصدر

السابقالمعدر

321ص،بقألاالممدر

السابقلمصدرا

بلالسادولمصا

بقالاولمعدا

الابلالمصو
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الكتمابمحتويات

الموضوع

1-ا!قدمة

الاولالفصل-2

اتية%َاا4سيرزفيئتراءة:احزابن

الهوامش

اتاني1افصلا-3

...المنطذ!ةحزمابنمكانة

...شالموا!

الثالثالفصل-4

الايساغوجيئوكتابحزمافي

...الهوامش

اجاراالفصل-5

وايهبارةولاتالمةباوكتاحزمبنا

...مشالهوا

الخامسالفصل-6

هانايروكتابحزمبنا

...الهوا.ش

السادسالفصل-8

ةيد!اق"إاالأمورعلىالمنطكيةحزمابئتطبيقات

...الهوامش

إصفحةا

7-A

-M

2؟_21

37-83

39-65

57-60

-AA

-100

1001-125

1"136- 1 y

137-158

159-165
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